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Základné podstatné podmienky vzniku

a jes tvovania vedomostnej spoločnosti vy-

tvárajú osobitné a náročné požiadavky na

kvalifikáciu pracovnej sily. Vedomostná spo-

ločnosť požaduje od pracovnej sily čoraz

viac odborných vedomostí, pracovných

zručností a ná vykov, celoživotné vzdeláva-

nie, čoraz väčšiu špecializáciu, zvýšenie jej

národnej a medzi národnej mobility, schop-

nosť spolupracovať.

Najvýznamnejšími zápornými dôsled-

kami požiadaviek vedomostnej spoločnosti

na pracovnú silu sú najmä zhoršenie za-

meniteľnosti pracovníkov na pracovných

miestach, čo pri (pomerne častej) zmene

produkcie spôsobuje ich nezamestnanosť

alebo zhoršenie uplatnenia nielen na medzi -

národnom, ale aj domácom trhu práce, a to

napriek ich často vysokej odbornej kvalifi-

kácii. Súčasne môže dochádzať aj k vytvá-

raniu konfliktov medzi skupinami zamest-

nancov, ktorých sociálne postavenie vo 

vedomostnej spoločnosti vyplývajúce z kva-

lifikácie nebude rovnocenné. 

Učenie pre život
Učenie sa bude vo vedomostnej spo-

ločnosti celoživotnou nevyhnutnosťou pra-

covnej sily, ktorá na udržanie sa na me dzi-

národnom a národnom trhu práce bude 

musieť naň vynakladať čoraz väčšie úsilie.

Toto učenie sa počas celého produktívneho

veku nazývame ďalším, ale aj celoživotným

vzdelávaním.

Prechod od zdrojovo založenej eko no-

miky k vedomostnej spoločnosti si vyžadu-

je veľkú podporu rozvoja ľudských zdrojov.

Bez „inovátorov“ nie je možné splniť záme-

ry akokoľvek dobre vypracovanej národnej

stratégie zameranej na zvýšenie inovatív-

nosti v spoločnosti a ekonomike, uskutoč-

ňovať potrebný výskum a vývoj, a uplatňovať

novú modernú informačnú a komunikačnú

techniku a technológie.
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Rozvoj ľudského kapitálu
Vo vedomostnej spoločnosti predpokladáme

v priebehu 21. storočia takýto vývoj požia-

daviek na rozvoj ľudského kapitálu:

|| ďalej sa bude zvyšovať podiel nákladov

na kvalifikovanú pracovnú silu z celko vých

nákladov na produkciu, k tomu prispeje 

aj čoraz väčšia materializácia vzdelania 

do technickej úrovne výrobných prostried-

kov,

|| naďalej bude pretrvávať úsilie o maso vosť

vo vzdelávaní (vzdelávanie pre všetkých)

a úsilie o jeho sústavnosť počas celého

života (celoživotné vzde lávanie), masovosť

a sús tavnosť budú naďalej základnými pred-

pokladmi na vytváranie rovností šancí pre

jednotlivcov, ale aj predpokladom na vytvá-

ranie vysokovzdelaných elít a znižovanie

dopadu starnutia populácie v priemy selne

vyspelých štátoch, 

|| ďalej sa bude rozširovať obsahová a inšti -

tucionálna rôznorodosť vo vzdelávaní (tzv.

rozličné vzdelávacie cesty), príslušné orgá-

ny začnú vo väčšej miere uznávať vedomosti

osvojené v nefor málnom vzde lávaní a infor -

málnom učení na účely pokra čovania v ďal -

šom štúdiu a aj na účely výkonu povolaní

alebo odborných činností,

|| naďalej bude dochádzať k diferenciácii

disponibilnej pracovnej sily na málo kvalifi-

kovanú pracovnú silu vykonávajúcu pre-

važne manuálne pracovné činnosti a ostat-

nú viac kvalifikovanú pracovnú silu (know-

ledge workers: DRUCKER, P., F., 1994B),

pri ktorej sa terciárne vzdelanie postupne

stane základnou nevyhnutnou kvalifikačnou

podmienkou pri uplatňovaní sa na medzi-

národnom a náro dnom trhu práce, súčas-

ťou kvalifikácie tejto časti pracovnej sily sa

stane ucelená sústava vedomostí zložená

z dvoch častí, a to zo všeobecných teore-

tických a zároveň aj úzko špecializovaných

vedomostí, schopnosť samostatne tvorivo

riešiť odborné problémy, schopnosť komu-

nikácie v niekoľkých jazykoch a schopnosť

sociálneho a interkul turálneho vcítenia sa,

vzdelanostná ekonomika na globálnu čin-

nosť medzinárodných podnikateľských sub-

 jektov vyžaduje vhodné (mierové, priateľské,

bezpečné) geopolitické prostredie,

|| pracovná sila s terciárnym vzdelaním sa

bude ďalej čoraz jednoznačnejšie vnútorne

členiť na počtom veľkú skupinu pracovnej

sily zabezpečujúcu viac či menej zložité od -

borné činnosti vyžadujúce istý stupeň sa mo-

statnosti, tvorivosti a schopnosti ovládať

tech niku na súčasnom stupni vedecko-tech -

nického rozvoja – uskutočňovať jednoduchú

reprodukciu odborných činností („ko pírova -

nie“), a počtom malú skupinu pracovnej sily

(elitu) vykonávajúcu vysokokvalifikovanú prá-

cu vyžadujúcu vysoký stupeň tvorivosti, kto-

rá má rozvinuté schopnosti na vytváranie

nového poznania a vykonávanie zložitých

duševných odborných činností – roz šírenú

reprodukciu odborných činností („inovácie“), 

|| v terciárnom vzdelávaní sa bude kvanti-

tatívne zvyšovať poskytovanie doktorandské -

ho štúdia, sústreďovanie postdoktorandov

(post docov) a uskutočňovanie post dokto-

rand ských aktivít (elita sa môže vytvoriť len

z masového základu), bude pokračovať 

Ďalej sa bude zvyšovať rozdiel v príjmoch medzi skupi-
nou pracovnej sily zabezpečujúcej „kopírovanie“ a sku-
pinou pracovnej sily zabezpečujúcej „inovácie.
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tendencia zvyšovania stupňa vzdelania

pri roz hodujúcej časti pracovnej sily tvoria-

cej zá klad ľudských zdrojov potrebných na

rozvoj ekonomiky (od stredoškolského

stupňa vzdelania po 2. svetovej vojne až 

po tretí stupeň vysokoškolského vzdelania

v 1. polovici 21. storočia),

|| ďalej sa bude zvyšovať rozdiel v príj moch

medzi skupinou pracovnej sily zabezpeču-

júcej „kopírovanie“ a skupinou pracovnej sily

zabezpečujúcej „inovácie“, 

|| naďalej sa bude zachovávať binárny sys-

tém terciárneho vzdelávania poskytovaného

univerzitnými a neuniverzitnými vysokými

školami, a to napriek rozličným reformným

úsiliam (napr. reforma britskej terciárnej

sústavy koncom 20. storočia, v ktorej sa

zmenili neuniverzitné vysoké školy na uni-

verzitné vysoké školy a vytvorilo sa užšie

prepojenie univerzitných vysokých škôl 

a spo ločenskej, najmä priemyselnej praxe),

|| bude sa zvyšovať podpora súkromného

terciárneho vzdelávania podnikateľskými

subjektmi, pretože väčšinou uskutočňuje

aplikovaný výskum pre ich potreby, pripra-

vuje na výkon konkrétnych špecializovaných

odborných činností požadovaných trhom

práce (regionálnosť) a je predmetom ich

podnikateľského záujmu (terciárne vzdelá-

vanie patrí dlhodobo medzi najziskovejšie

sektory ekonomiky), 

|| každá inovácia si vyžaduje sústredenie

vysokokvalifikovanej pracovnej sily, výsled-

kom bude čoraz väčšie vytváranie možností

na jej mobilitu a sústreďovanie (centrá exce-

lentnosti), čo vyvolá čoraz väčšie úsilie o od -

straňovanie bariér v mobilite kapitálu vo

všetkých podobách, následné zvyšovanie

nákladov na každú inováciu a súčasne vy -

volá zvýšené úsilie o ochranu intelektuál-

neho vlastníctva,

|| ďalej bude pokračovať vytváranie nefor-

málnych vedomostných spoločenstiev (kno -

w  ing communities) vo vnútri národných, ale

aj medzinárodných organizácií (podnikov),

v ktorých sa jej členovia zúčastňujú na do b-

ro voľnej, vedenej vlastnými záujmami ale-

bo cieľovo orientovanej výmene poznatkov

v prí slušnej oblasti poznania (napr. CO HEN-

DET, P., 2005), ďalej bude pokračovať hľa-

danie spôsobov, ako zväčšiť dôveru jed not -

 livcov pri výmene poznania (cognitive dis-

tance) vo vzdelanostných spoločenstvách

(NOOTEBOOM, B., 2000), a to najmä v spo  -

ločen stvách praxe (communities of practice)

vymieňajúcich si poznanie v nimi vykonáva -

nej praktickej činnosti (napr. WENGER, E.,

1998),

|| ďalej bude pokračovať úsilie o vytváranie

formálnych vedomostných spoločenstiev,

a to najmä na najvyšších stupňoch organi-

zácie spoločnosti, najmä pretváranie národ-

ných štátov resp. aj politicko-ekonomických

združení národných štátov (napr. Európska

únia) na vedomostné spoločnosti,

|| ďalej bude pokračovať zvyšovanie miery

a masy zisku z činnosti ľudského kapitálu

v ekonomicky rozvinutých (a súčasne aj

bohatých) štátoch s dostatočne veľkými voľ-

nými finančnými zdrojmi na financovanie

výchovy a prílevu kvalifikovanej pracovnej

sily a jej sústreďovania, a ďalej bude pokra-

čovať nadväzujúce zvyšovanie rozdielov

medzi ekonomicky menej a ekonomicky

viac rozvinutými štátmi. 

|| neustále sa bude zvyšovať atraktivita

základného výskumu a možno očakávať

zvyšujúcu sa požiadavku na získavanie no -

vých poznatkov v podobe nových zákonov

alebo teórií ako zdroja na nové netradičné

riešenia problémov ľudskej spoločnosti, a to

napriek súčasnému uprednostňovaniu apli-

kovaného výskumu ako zdroja inovačnej

ekonomiky, ktorého možnosti sú oproti

základnému výskumu v uvedenej súvislosti

obmedzené (napr. teoretické objasnenie

gravitačnej sily s najväčšou pravdepodob-

nosťou prispeje k zásadným (revolučným?)

zmenám v oblasti leteckej techniky a nad-

väzne k zmenám v leteckom priemysle

a nadväzujúcich odvetviach a pod., inovácie

na základe známych zákonov alebo teórií

k zásadným zmenám viesť nemôžu).

Spoločnosť rýchlych rozhodnutí
Za vedomostnou spoločnosťou bude

„nasledovať“ ďalšia spoločnosť, možno na-

zývaná „postvedomostná“, ktorá nám, po-

chopiteľne, dnes nie známym, ale predví-

dateľným spôsobom bude prostredníctvom

dokonalejšej techniky a dokonalejších tech-

nológií umožňovať zrýchlenie globálnych

sociálnych (spoločenských, ekonomických,

kultúrnych a ďal ších) vzťahov formou komu -

nikácie v reálnom čase (tu a teraz). Všetky

ľudské činnosti budú charakterizované rých -

losťou, nevyhnutnosťou konať tu a teraz

v roz ličných sociálnych situáciách (ekono-

mické, kultúrne a iné vzťahy) s rozličnými

sociálnymi partnermi bez ohľadu na ich geo-

politické umiestnenie v globálnom svete.

Dôležitými sa stanú nielen vedomosti 

a schopnosť ich rýchlo spracovať, ale najmä

na ich základe správne rozhodnúť, ako ďalej

konať správne (efektívne, sociálne – v užšom

význame, optimálne, užitočne a pod.) v eko-

nomike, kultúre, pri tvorbe a ochrane život-

ného prostredia a ďalších oblastiach. 

Možnosti globálneho sveta sú dnes také

veľké, že nielen obsahovo nesprávne roz-

hodnutie, ale aj pomalé rozhodnutie v danej

oblasti, napr. ekonomike, má okamžitý zá-

porný dôsledok, ktorý sa prejavuje nielen

v nej samot nej, ale aj v mnohých ďalších

(spoločenskej, kultúrnej, bezpečnostnej)

s veľkými materiálnymi aj nemateriálnymi

dopadmi. Po vedomostnej spoločnosti

možno očakávať „spoločnosť rýchlych roz-

hodnutí“. Vedomost ná spoločnosť a všetky

jej predchádzajúce spoločnosti majú roz-

ličné vlastnosti, spoloč né však majú to, že

všetky sú charakterizo vané najmä pro-

stredníctvom ekonomických vzťahov v ľud-

skej spoločnosti a stupňom rozvoja výrob-

ných prostriedkov (hmotnej povahy), ktoré

sú určujúce pri jej klasifikovaní na jednotlivé



eFOCUS 1|200938

spoločensko-ekonomické formácie. Vedo-

mostnú spoločnosť charakterizuje najmä

poznanie (nehmotnej povahy) a sociálne

vzťahy v ľudskej spoločnosti.

Ďalšia, možno „spoločnosť rýchlych roz-

hodnutí“ však bude musieť na základe na-

hro madeného poznania byť schopná nielen

rýchlo rozpoznať a definovať spoločenské

javy a ich príčinu (nižšie konvergentné pro-

cesy), ale pri obrovskom nahromadení po-

znania odhaľovať zložitú príčinnosť spolo-

čen ských javov, vyhodnocovať ich a správne

rýchlo rozhodnúť (vyššie konvergentné pro-

cesy), ako vytvorené bohatstvo efektívne

využiť v prospech ľudskej spoločnosti tak,

aby toto rozhodnutie neprinášalo sprievodné

záporné efekty.

Naša úvaha o budúcnosti ľudskej spo-

ločnosti vychádza z dôvery k človeku, že

jeho ambície a ašpirácie zväčšovať pozna-

nie prevažujú nad inými spôsobmi jeho so-

ciálneho jestvovania (konzumná spoloč-

nosť).  

Prameň: Education at a Glance. OECD Indicators 2005. 

Poznámka: Chyba v sume v treťom stĺpci tabuľky vyplýva zo zaokrúhľovania.

Verejné Súkromné
výdavky výdavky Spolu

USA 1,2 1,4 2,7

Kanada x x 2,3

Dánsko 1,9 x 1,9

Fínsko 1,7 x 1,8

Švédsko 1,6 0,2 1,8

Nórsko 1,4 0,1 1,5

Poľsko 1,1 0,5 1,5

Belgicko 1,2 0,1 1,4

Švajčiarsko 1,4 x X

Írsko 1,1 0,2 1,3

Maďarsko 1,0 0,3 1,2

Grécko 1,2 x 1,2

Veľká Británia 0,8 0,3 1,1

Francúzsko 1,0 0,1 1,1

Nemecko 1,0 0,1 1,1

Island 1,0 x 1,1

Rakúsko 1,1 x 1,1

Česká republika 0,8 0,1 0,9

SR 0,7 0,1 0,9

Výdavky na vysokoškolské vzdelávanie z HDP v perc. (rok 2002)

trendy | Rozvoj ľudského kapitálu
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Lisabonská stratégia Európskej únie
Rýchlosť zmien sa v globálnej spoloč-

nosti neustále zvyšuje. Populácia priemy-

selne vys pelých štátov, ktoré sú na čele ve-

decko-technického pokroku a „nositeľmi

globálnych tendencií“ starne, znižuje sa

v nich počet pracovníkov v produktívnom

veku. Nová ekonomika takto prináša nové

požiadavky vo všetkých oblastiach, ale naj -

mä na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily.

Tieto požiadavky sa prejavili v poslednom

čase (po roku 1990) najmä na „revolučnom“

kvantitatívnom a kvalitatívnom rozvoji ter-

ciárneho a ďalšieho vzdelávania. Tieto po-

žia davky novej ekonomiky vyvolali v Európ-

skej únii potrebu vytvorenia novej rozvojo-

vej európskej stratégie. 

Strategickým cieľom Európskej únie,

schvá leným Európskou radou v Lisabone,

v marci roku 2000, je urobiť z Európskej

únie „najkonkurencieschopnejšiu a najdy-

namickejšiu ve do mostnú ekonomiku na

svete, schopnú zabezpečiť trvalo udržateľný

hospodársky rast a zvyšovať počet a kva-

litu pracovných miest, ako aj sociálnu súdrž -

nosť“. Spôsob plnenia Lisabonskej stratégie

je založený na dohodách o úlohách s návr hom

ich časového plnenia, využití indikátorov

a benchmarkov a na periodickom hodnotení

plnenia pokroku.

Výsledok diskusií o ambicióznych cie-

ľoch Lisabonskej stratégie a ich splniteľ-

nosti (napr. Facing..., 2004: Kokova správa)

sa prejavil vo vydaní konečného zoznamu

úloh a politických opatrení pre Lisabonskú

stratégiu (Mid-term..., 2004) v týchto šies-

tich oblastiach: 

|| ekonomický rozvoj, 

|| zamestnanosť, 

|| vzdelávanie, inovácie a výskum, 

|| ekonomická reforma, 

|| sociálna súdržnosť, 

|| environmentálne udržateľný rozvoj. 

Zásadným cieľom sa pre Lisabonskú

stratégiu stal rozvoj vedomostnej ekono-

miky v európskom vedomostnom priestore

(Euro pean Knowledge Area – EKA).

V oblasti vzdelávania, inovácií a výskumu

sa uvádzajú tieto úlohy:

|| dosiahnuť podstatné zvýšenie výdavkov

na ľudské zdroje,

|| podporiť celoživotné vzdelávanie,

|| lepšie prispôsobiť vedomosti a zručnosti

potrebám vzdelanostnej ekonomiky,

|| lepšie uznávať kvalifikácie,

|| podporiť vzdelávanie v jazykoch členských

štátov Európskej únie a európskej dimen-

zie vo vzdelávaní,

|| podporiť školskú spoluprácu cez inter-

net.

Vo výročnej správe o pokroku v oblasti

rastu a zamestnanosti Európskej komisie 

s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť 

(Oznámenie..., 2006) sa uvádza požiadavka

zvýšiť výdavky na vysokoškolské vzdeláva-

nie na 2 % HDP, súčasťou by malo byť aj

odstraňovanie prekážok doplnkovému súk-

romnému financovaniu. Podľa tejto správy,

priemer štátov Európskej únie je cca 1,3 %

HDP, ale napr. USA vynakladá na vysoko-

školské vzdelávanie cca 3,25 % HDP, roz-

diel je daný väčším financovaním zo súk -

romných zdrojov. Prie merná hodnota tohto

ukazovateľa za členské štáty OECD v roku

2002 bola 1,4 %. 

Ako vyplýva z tabuľky 1, Slovenská re-

publika vynakladá najnižšie percento verej-

ných výdavkov na vysokoškolské vzde lá-

va nie z hrubého domáceho produktu z pre-

hľa  du uvedených štátov .

Pri uvedení tejto správy (BAROSSO, 

J., M., 2006) v Európskej rade predseda

Európskej komisie J. M. Barosso uviedol

tieto ciele Európskej únie pri plnení Lisa-

bonskej stratégie:

|| úsilie o špičkové univerzity, 

|| skvelo odborne pripravenú a vysoko kva-

lifikovanú pracovnú silu, 

|| silné systémy sociálneho zabezpečenia

a dôchodkové systémy,

|| čo najkonkurencieschopnejšie odvetvia

priemyslu a čo najčistejšie životné pro-

stredie.
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