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Základní vymezení
strategického tahu

1

1.1. Definice strategického tahu
Po celou lidskou historii byla míra rozvoje společnosti dána především kvantitativními
činiteli: množstvím půdy, surovin či pracovní síly. Zatímco dříve úspěch zaručovala
především velikost a kvantita, základ dnešního úspěchu stojí v efektivnosti a kvalitě:
schopnosti vyprodukovat více za menší náklady. Žebříčky kvality lidského života i ekonomické konkurenceschopnosti tak nevede Rusko, Čína či Indie, ale dominují jim Finsko,
Švédsko, Irsko či Švýcarsko.
Hlavním zdrojem konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidského života pro
všechny malé i velké země (a tím spíše pro země jako je ČR) je produkce komodit a služeb
s vysokou přidanou hodnotou, obsahujících vysoké procento vědění („know-how“). To se
neobejde bez nadprůměrně kvalifikovaných lidských zdrojů, tvorby nových poznatků a
jejich rozšiřování, efektivního využívání „know-how“ jiných a permanentních inovací.
K tomuto strategickému cíli, obsaženému mimo jiné např. v Lisabonské deklaraci,
ke které se ČR přihlásila, máme však doposud daleko. Ekonomika České republiky, a
potažmo celá společnost, se doposud zakládá především na levné, avšak málo kvalifikované práci a neperspektivním využívání neobnovitelných přírodních zdrojů. Česká
republika se stává pasivním konzumentem nových technologií a montážní dílnou
Evropy – stává se technologicky závislou. Její aktivní role v rozvoji nových poznatků je
minimální a omezuje se na tradiční obory jako je strojírenství a textilní průmysl.
Stav, kterého bychom chtěli dosáhnout vypadá jednoznačně a srozumitelně a je často
formulován jako „budování znalostní ekonomiky“, „vytváření společnosti vědění“ atd.1
Bohužel tyto termíny, jakkoli často jsou užívány (a zneužívány), zůstávají většinou bez
přesnějšího vymezení, a tím méně bez cest k jejich realizaci. Mnoho otázek zůstává
otevřeno. Jak to, že některé státy dokáží generovat a využívat vědění, a tím efektivně
produkovat, zatímco jiné to nedokáží? Jak je nutné změnit uspořádání společnosti, aby
se vytvořilo znalostní prostředí, ve kterém vzniká mnoho tvořivých nápadů a myšlenek?
Jak zajistit, aby tyto nápady byly využity a tak zvyšovaly konkurenceschopnost a kvalitu
života?
Po dlouhých diskusích jsme se rozhodli strategický tah pojmenovat „Kultivace vědění
v klíčový faktor produkce“. Pod termínem kultivace vědění máme na mysli rozvoj
produkce originálního, hodnotného a užitečného vědění, jeho rozšiřování a aplikaci. Jde
o složitý systém, který zahrnuje řadu procesů a činností od přípravy lidí schopných takové
vědění vytvářet, přes tvorbu takového vědění až po instituce zajišťující jeho praktické
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využití. Rozhodli jsme se razit nový termín „kultivace vědění“, abychom zdůraznili, že
jde o soubor několika klíčových procesů, a to: produkce vědění, učení, rozšiřování vědění,
aplikace vědění a management vědění. Kultivace vědění probíhá v určitém legislativním,
ekonomickém, sociálním a kulturním rámci, který může zdravý chod vědomostních
procesů podporovat, anebo naopak brzdit.
Termíny jako lidské zdroje nebo společnost vědění jsou statické. Vzbuzují představu,
že existuje ideální, cílový stav, který lze bezezbytku naplnit – např. tím, že vybudujeme
„znalostní společnost“ jednou provždy. Kultivace vědění je oproti tomu dynamický
termín. Nelze ji mechanicky naplánovat, ani centralizovaně řídit. Nejlepším přístupem
je tedy vytváření podmínek pro zdravé vědomostní procesy: prostředí, které podporuje
zájem o vědění, tvořivost a snahu vědění prakticky využít.
Tento strategický tah je velmi blízký příbuzným strategiím vytváření „společnosti
vědění“, „znalostní ekonomiky“, „informační společnosti“ či inovačním strategiím.
Naše vymezení je však širší i užší zároveň. Širší v tom, že jeho základním kritériem je
zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti při zvyšování kvality života, jeho trvalé
udržitelnosti a sociální soudržnosti. Širší je také v tom, že se zaměřuje na různé procesy
spojené s věděním – nejen jeho produkci či aplikaci, ale také na jeho přenos, uchovávání
či předávání. Mezi vědění neřadíme pouze vědecké a objektivní poznatky, ale také „tiché
vědění“ a „so� skills“. Užší je naše vymezení v tom, že se zabýváme pouze možnostmi
zefektivnění ekonomického systému (ovšem při všech výše zmíněných kritériích) a nikoli
např. systému politického (rozvoj e-demokracie atd.), neřkuli osobního života („scientizace společnosti“).

1.2. Vazba strategického tahu na ekonomický rozvoj, kvalitu
života a jeho udržitelnost
Pokud jde o vazby na kritéria strategického tahu, mnohé vyplývá již z definice.
Nejsilnější vazba je s ekonomickým rozvojem, a to především prostřednictvím posílené
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Strategický tah je také v souladu s trvale
udržitelným rozvojem, resp. je jednou z možností, jak se vypořádat s rozporem mezi
ekonomickým růstem a vyčerpáváním neobnovitelných přírodních zdrojů tím, že se růst
přesouvá do nemateriálních komodit.
Realizace strategického tahu umožňuje zvyšování kvality života. Znamená větší možnost
seberealizace a uplatnění vrozeného potenciálu. Nabízí mnohem větší procento kvalifikovaných pracovních míst, otevírá prostor tvořivosti a inovacím. Nelze však zastírat, že
také zvyšuje nároky na občany – na jejich celoživotní učení, odpovědnou a vytrvalou
práci. Lze se očekávat, že poměrně velká skupina lidí se takové změny může obávat,
protože nenáročný, „pohodový“ život („za málo práce málo peněz“) jim vyhovuje.

1.3. Specifikace strategického tahu aneb kolik funkcí má
vědění ?
Aby strategický tah byl skutečným „tahem“, musí mít určitý směr. Rozhodli jsme se pro
zdůraznění ekonomické dimenze, protože tato role vědění je u nás stále podceňována.
To však neznamená, že bychom popírali další, neméně důležité funkce vědění. Kultivace
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vědění může být spojována také s těmito cíli2:
§ Hledání objektivní pravdy a poznání pro ně samotné. Vědění jako hodnota sama o
sobě. Uspokojování lidské touhy po poznání a seberealizace člověka.
§ Uchovávání, rozvíjení a předávání intelektuálního a uměleckého bohatství lidstva.
§ Rozvoj základních hodnot naší civilizace, jako je úcta k lidské bytosti, právní stát či
rodina.
§ Rozvoj principů demokracie a občanské společnosti. Růst kritického a nezávislého
uvažování ve společnosti, umožnění objektivní a věcné diskuse o společenských a
etických problémech, výchova k toleranci a pěstování rozmanitosti.
§ Posílení sociální spravedlnosti, sociální soudržnosti a vyrovnávání rozdílů mezi
lidmi.
§ Podpora stability rodiny, příprava na soužití v rodině.
§ Vytváření vysoce kvalifikované pracovní síly, zaměstnatelné na trhu práce.
Chceme také zdůraznit, že podle mnohých studií se zdá, že tyto cíle nejsou vzájemně
neslučitelné, ale vzájemně komplementární. Donedávna přitom byly mnohé tyto cíle
kladeny a priori proti sobě. Tak například existovaly obavy, aby se obsah vzdělávání
nepřizpůsobil příliš potřebám ekonomiky a tak nedošlo k redukci tradičních vzdělávacích
cílů. Ukázalo se však, že trh práce preferuje právě ty schopnosti, jejichž rozvoj se považuje
za klasický: schopnost řešení problémů, analytické kompetence, schopnost dokázat
myšlenky a pracovat s informacemi atd. (Kokko 2001).
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2

2.1. Měnící se role vědění
Vědění bylo jádrem individuálního i společenského vývoje od nepaměti. V současné
době však dochází ke změnám, které radikálně zvyšují význam vědění a mění způsoby
jeho produkce, šíření i využití. Státy, organizace a jednotlivci, kteří rozumí těmto
změnám, dovedou se na ně adaptovat a využĳí příležitostí, které tyto změny přináší,
získají v dnešním globalizovaném světě nesmírnou konkurenční výhodu (Lindley 2002:
71).
Změny zahrnují mnohem více než zavádění nových informačních a komunikačních
technologií: koncept tzv. nové ekonomiky (sám o sobě značně nepřesvědčivý) je pouze
vrcholkem ledovce. Protože změny nemají pouze ekonomickou povahu, ani pojetí
„ekonomiky založené na znalostech“ není přiléhající. Pojem „společnosti vědění“ zase
vyvolává v diskusích oprávněnou námitku, že lidská společnost je již od svého počátku
založena na vědění. Nesporné se tak zdá být pouze to, že role vědění je v současné
společnosti jiná – významnější - než byla dříve. V této druhé kapitole stručně shrneme
alespoň některé aspekty této nové role.

2.2. Technologické aspekty
Hromadné využití nových informačních a komunikačních technologií (ICT) lze zařadit
do řady technologických revolucí: vynález knihtisku (15.st.) – využití páry (19.st.) – rozvoj
a expanze elektřiny (počátek 20. st.) – automobilový průmysl (20.století) (Dahlman 2001:
30).
ICT mnohonásobně zrychlily a zlevnily přístup k vědění a informacím. Za čtvrt století
klesly náklady na poslání jednoho triliónu bitů dat ze 150 000 $ na 20 centů (op.cit.: 29).
ICT také usnadnily produkci nových poznatků. Za prvé tím, že umožnily dosud nevídanou intenzivní komunikaci a předávání vědění mezi lidmi produkujícími vědění na
opačných stranách planety. Za druhé tím, že mnohonásobně zrychlily operace vyžadující
dříve dlouhotrvající úsilí mnoha lidí. Výpočetní výkon počítačů se přitom dosud zvyšuje
v souladu s tzv. Mooreovým zákonem, tj. zdvojnásobuje se v průběhu 18 měsíců až 2 let.
Historie nás poučuje, že účinky masového využití ICT se nebudou vytrácet, ale
prohlubovat. Parní motor byl vynalezen již ve třetí čtvrtině 18. století, avšak sociální
důsledky se projevily až o 60 let později s vynálezem železnice. První počítač byl
vynalezen ve 40. letech 20. století, masově se prosadil o 40 let později, ale až „vynález“
internetu vedl k „informační revoluci“, která stále není u konce a jejíž hlavní efekty nás
teprve čekají3.
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2.3. Ekonomické aspekty
Efektivní využití vědění vždy hrálo důležitou roli v ekonomickém rozvoji jednotlivých
států, dnes je ovšem faktorem nejdůležitějším. Cena nových produktů se čím dál více
odvíjí od vědění, kterého bylo k výrobě zapotřebí a největším nákladem jsou tedy investice
do získání vědění, nikoli do nákupu surovin či lidské práce. Cena výrobku či služby se
řídí podle toho, kolik vědění je třeba, aby bylo možno tento produkt vůbec vyrobit. Willke
(2000:255) např. tvrdí, že výrobní náklady již u procesoru 486 se pohybovaly okolo 100
dolarů, zatímco jeho prodejní cena činila bezmála 500 dolarů. To znamená 400% výnos
z vědění. Návratnost investic do produkce a aplikace vědění je již nyní mnohonásobně
vyšší než návratnost investic do fyzického kapitálu nebo množství lidské práce a bude se
dále zvyšovat.
Produkce měřená na tuny je stejná jako před stoletím, reálný HDP podle cenové
hodnoty je však dvacetkrát vyšší. Hlavním důvodem je přesun z materiálního zboží na
nehmotné – zvyšující se „vědomostní obsah“ na úkor surovin a energie. Hmotné výrobky
v sobě obsahují více vědomostí – např. automatická pračka obsahuje so�ware počítající
správnou teplotu vody. Nehmotné vklady nyní představují 70% hodnoty automobilu.
Hodnota výrobku se navyšuje návrhem, reklamou, marketingem, poradenstvím atd.
(Woodall 1996, citace podle Cairncross 1999:203).
Intenzivní využití ICT vede k tomu, že každý potenciální zákazník si může v mžiku
porovnat nabídku po celém světě. Společnosti mají přístup k přesným cenovým údajům
a nabídce konkurence. To omezuje nadměrné zisky a prohlubuje hospodářskou soutěž:
„bude lehčí najít kupce, ale těžší získat tučnou provizi“ (Cairncross 1999: xiv). Každá instituce tak musí být globálně kompetitivní a konkurence na globálním trhu je obrovská. To
platí nejen pro tržní instituce (podnikatele), ale také pro veřejný sektor: školy, univerzity
nebo nemocnice (Drucker 2001:4).
Základem získání konkurenční výhody (být lepší, levnější, produkovat s menšími
náklady atp.), jsou zejména neustálé inovace konfrontované s poptávkou. Nejúspěšnější
jsou ty firmy, které dovedou neustále inovovat a zároveň opouštět staré, tradiční způsoby:
„Podniky musí být ochotny ničit staré způsoby i tehdy, jsou-li stále úspěšné, pokud chtějí
vytvářet způsoby nové, které se úspěšnými stanou. Nezničí-li se samy, zničí je jiní“
(Thurow 1999:5). Druhým předpokladem konkurenceschopnosti je pak schopnost „ušít“
výrobek či službu zákazníkovi na míru. To vyžaduje značnou organizační flexibilitu a
kvalitu lidských zdrojů.

2.4. Sociální aspekty
K zásadním změnám dochází na trhu práce. Technologické změny umožňují vyrobit
stejné množství výrobků-komodit s třetinou pracovní síly, než které bylo potřeba
v padesátých letech 20. století (Offe 2000). Zvyšování produktivity práce vede ke
snižování poptávky po pracovní síle, a to především v zemědělství a průmyslu4. Vytváří
se tak tlak na tvorbu pracovních míst v sektoru služeb, vyžadujících vyšší kvalifikaci5.
Rozdíl v riziku nezaměstnanosti mezi nekvalifikovanými a vysoce kvalifikovanými se
stále prohlubuje.
Ve vyspělých zemích nejvíce roste poptávka po tzv. vědomostních pracovnících6. Podle
metodiky a dat z výzkumu IALS7 činí vědomostní pracovníci 18,6% z pracovního trhu
OECD. Obecně platí, že čím vyspělejší země, tím vyšší zastoupení této skupiny pracovníků
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(nejvíce vědomostních pracovníků ze zemích zúčastěných v IALS má Švédsko - 25,5%,
nejméně Polsko - 6,4%).
Z vědomostních pracovníků nejvíce roste poptávka po profesi tzv. vědomostních
technologů (Drucker 2001). To jsou lidé, kteří sice do značné míry vykonávají manuální
práce, ovšem vyžadující rozsáhlé teoretické znalosti, které lze získat jen formálním
vzděláváním, nikoli pouhým vyučením. Příkladem mohou být počítačoví technici,
zdravotní sestry, laboranti či fyzioterapeutové. Některé profese zanikají a místo nich
vznikají obdobné, které však vyžadují mnohem rozsáhlejší vědění. Tak například profese
sekretářek se mění v profesi „asistentů“ či „tajemníků“. Dělící linie není již jako dříve mezi
manuální a nemanuální prací, ale v úrovni kvalifikace a požadovaných kompetencí8.
Kromě trhu práce dochází k radikální změně tržních i veřejných organizací. Mnoho
principů platných ještě do 70. let minulého století bylo obráceno naruby. V tradiční organizaci byl zaměstnanec považován za „služebníka“ a zaměstnavatel za „pána“. Protože
organizace vlastnila „výrobní prostředky“, zaměstnanec potřeboval organizaci více než
ta jeho. Protože však dnes je výrobním prostředkem vědění, vědomostní pracovníci se
stávají klíčovou konkurenční výhodou a podle toho je také třeba s nimi jednat. Péče o
zaměstnance, včetně rozvoje jejich seberealizace a umožnění dalšího vzdělávání se stává
nutností udržení jejich práce pro firmu.
Představu o doživotní loajálnosti k firmě je třeba považovat za zastaralou. V posledním
desetiletí se totiž výrazně prohloubilo vyčleňování určitých činností mimo podnik
a jejich převedení na jinou, většinou právnickou, osobu, tedy tzv. outsourcing. Stále
více expertů je tak najímáno na kontraktační a dočasné bázi, což umožňuje firmě vyšší
inovační potenciál.

2.5. Politické aspekty
Vyspělé země nechtějí v celosvětovém závodu o vědění ztratit krok a tak začínají
preferovat investice do vědění. Ty jsou základem všech srovnávacích studií konkurenceschopnosti, ale také kvality života a jeho udržitelnosti. Ve všech vyspělých státech lze
pozorovat vzrůstající investice do výzkumu a vývoje (dále: VaV), které rostou rychleji
než HDP (ačkoli jsou zde mírné meziroční výkyvy). Vzrůstají také investice – veřejné
i soukromé – do vzdělání a so�waru. Podle studie UNESCO se počet studentů v postsekundárním vzdělávání zvýšil z 28 miliónů v roce 1970 na 88 miliónů v roce 1997. Vědění
je považováno za základ konkurenceschopnosti a měřítko vývoje dané společnosti.
Budování „společnosti vědění“ se prosazuje do všech významných dokumentů.
Na zasedání Evropské rady, které se konalo 23.-24. března 2000 v Lisabonu pod heslem
„Zaměstnaností, ekonomickými reformami a sociální soudržností k Evropě založené na
inovaci a vědění“ přĳala EU ambiciózní cíl pro příští desetiletí: evropská ekonomika se
má stát „nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě“. Jako odezva na tento požadavek
byla 19.-20. června 2000 ve Feiře zahájena realizace Akčního plánu eEurope.
Na Evropské ministerské konferenci, která se konala 11.-12. května 2000 ve Varšavě, se
země střední a východní Evropy přihlásily k strategickému cíli, stanovenému evropskou
patnáctkou v Lisabonu, a dohodly se, že se chopí příležitosti a zahájí „akční plán ve
stylu eEurope“, realizovaný kandidátskými zeměmi v jejich prospěch, jako výraz svých
politických závazků v EU tak, aby byla rozšířena základna pro dosažení výše zmíněného
ambiciózního cíle.
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Akční plán eEurope+, podobně jako eEurope, usiluje o urychlení reforem a modernizace
ekonomik kandidátských zemí, podněcuje ke zvyšování kapacity a budování institucí a
zlepšení celkové konkurenceschopnosti, ale obsahuje i opatření, zaměřená na specifické
poměry v kandidátských zemích.
Česká vláda nezůstala pozadu a v Programovém prohlášení ze srpna 2002 vyhlásila:
„Vláda se plně hlásí k cílům Evropské unie a bude usilovat o dosažení strategického
cíle stanoveného Evropskou radou v Lisabonu v březnu 2000 učinit Evropskou unii
nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, založenou na znalostech,
schopnou trvale udržitelného růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální
soudržností. ... a zvláštní pozornost bude věnovat rozvoji lidského potenciálu a budování
společnosti založené na znalostech.“

2.6. Demografické aspekty
Je všeobecně známo, že světová populace stárne a procento mladých lidí se snižuje.
V každé vyspělé zemi, ale také třeba v Číně a Brazílii, se míra plodnosti pohybuje pod
hranicí prosté reprodukce (což je 2.1 dítěte na ženu). Stárnutí populace dobře dokumentuje následující tabulka:
Tabulka 1. Stárnutí populace - očekávaný demografický vývoj ČR/Německo
2000

2030

ČR

Německo

ČR

Německo

Počet obyvatel nad 60 let

18%

23%

31%

36%

Počet obyvatel nad 65 let

14%

16%

24%

28%

Pramen: UN. 2001. World Population Prospects: The 2000 Revison, Volume I: Comprehensive
Tables. New York: United Nations Population Division.

V zásadě existují tři možnosti, jak se s tímto trendem vyrovnat:
a) zvýšit porodnost,
b) zvýšit počet imigrantů,
c) prodloužit dobu pracovní aktivity.
Jestliže způsob uplatnění prvních dvou možností je stále dost mlhavý (a v případě
porodnosti i dlouhodobá), třetí se již postupně realizuje. Hranice standardního odchodu
do důchodu se prodlužuje. Aby se však zachoval únosný poměr mezi produktivní a
neproduktivní složkou populace, budou muset lidé pracovat až do svých sedmdesáti
(i více) let. U dnešních důchodců, kteří byli povětšinou zaměstnáni manuálně, je to
těžko představitelné, avšak u vědomostních pracovníků si lze představit i padesátiletou
pracovní kariéru.
Tento trend si tedy vynucuje přechod k vědomostní „celoživotně udržitelné práci“ a
také změnu ve formě této práce. Již dnes se hovoří o tzv. „druhé kariéře“, kdy zaměstnanci
začnou pobírat starobní důchod, ale dále pracují, nikoli avšak ve formě „od rána do
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večera v jedné instituci“, ale formou ad hoc pracovních kontraktů, zkrácených úvazků a
prací z domova.
Dalším důsledkem je radikální vzrůst důležitosti celoživotního učení. Padesát let
je prostě příliš dlouhá doba na to, aby člověk mohl pracovat v jedné profesi (a natož
v jedné instituci) po celý život. Již dnes je další vzdělávání ve vyspělých státech jedním
z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Vzdělávání seniorů, které bylo donedávna chápáno
„jen“ jako zvýšení kvality života ve stáří se nyní stává společenskou nutností. V OSN
a EU je diskutován koncept „aktivního stárnutí“, který mimo jiné obsahuje i myšlenku
pracovat déle a zvýšení ekonomické aktivity v předdůchodovém a důchodovém věku.

2.7. Ekologické aspekty
Vědění hraje důležitou roli i v ekologických úvahách. Umožňuje totiž řešit rozpor mezi
ekonomickým růstem a trvalou udržitelností, a to zvyšováním poměru vědomostního
obsahu v komoditách a službách na úkor surovin. Rozvoj služeb, digitální uchovávání dat
a komunikace, ale i celkově více „postmateriální“ způsob života jsou příklady toho, jak
by kultivace vědění mohla napomoci k šetrnějšímu vztahu k přírodnímu prostředí. Další
příležitostí je tzv. „telepráce“, tedy elektronická práce z domova. Jak uvádí jedna studie na
toto téma: „kdyby jedno procento všech pracujících soukromých i veřejných organizací
se sto či více zaměstnanci jeden den v každém týdnu „teledojíždělo do práce“, snížila by
se spotřeba pohonných hmot o téměř 500 000 galonů za rok“ (citováno podle Cairncross
1999: 227).
Na závěr shrňme důvody, které vedou ke snahám maximálně využít vědění jako
produktivní faktor:
1. Efektivní využití vědění je nejdůležitějším faktorem konkurenceschopnosti.
2. Cena výrobků a služeb se stále více odvíjí od vloženého vědění (know-how), než od
cen surovin a práce.
3. V důsledku rychlého přístupu k informacím, musí být každá instituce globálně kompetitivní.
4. Vědomostní pracovníci se stávají nejčetnější a klíčovou skupinou pracovního trhu.
5. Stárnutí populace vede k nutnosti prodlužování ekonomické aktivity.
6. „Znalostní ekonomika“ nabízí alternativu k surovinově náročné ekonomice.
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Teoretická východiska
a vymezení hlavních
termínů

3

3.1. Co je vědění ? Dimenze a typologie
Než se pustíme do analýzy kultivace vědění, je potřeba vymezit několik základních
pojmů. V první řadě je to termín vědění, který je často považován za „černou skříňku“,
kterou není třeba dále analyzovat. Existuje množství definic vědění, například „Vědění je
suma informací, principů a zkušeností nezbytných k vyřešení problému, k rozhodování
a k aktivnímu zvládání a vykonávání úkolů“ (Markkula 2002: 38). Nebudeme přidávat
pokus o další z možných definic. Pro naše účely budeme považovat termín vědění za
zastřešující, nejobecnější termín, který obsahuje jak teoretické tak praktické vědění,
dovednosti, schopnosti, kompetence atd., které „uschopňují ty, kteří je vlastní k intelektové
nebo manuální činnosti“ (David, Foray 2002: 12).
Veškeré pokusy přesvědčivě vymezit vědění byly a jsou neúspěšné, protože vědění je
bezpochyby multidimenzionální pojem. Je užitečné odlišit sedm základních dimenzí, ve
kterých bývá vědění definováno.
Tabulka 2. Dimenze vědění.
Dimenze

Příklady typologie

Nositel

neurobiologická úroveň

individuální vědění

psychologická úroveň

vědění v organizacích, institucích

mikrosociální úroveň

vědění společnosti

makrosociální úroveň

Forma

Přenositelnost

neživotné – v knihách

kodifikované vědění

živé – ve vědomí lidí

nekodifikované vědění

tiché vědění
explicitní vědění
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Vývojový
stupeň

data,

poznání, vědění (knowledge)

informace,

porozumění (comprehension)

vědění (v užším slova
smyslu), porozumění,

aplikace (application)

moudrost

analýza (analysis)
syntéza (synthesis)
hodnocení (evaluation) (Bloom 1956)

Využitelnost v
jednání

vědění, že
vědění, jak

„smysluplné vědění“ (meaningful
knowledge)
„produktivní vědění“ (productive
knowledge)
„akční vědění“ (action knowledge)
(Stehr 1994)

Funkce, obory
či oblasti
ve kterých
se vědění
uplatňuje

perceptuální vědění,
vědění o druhých,
vědění každodenního
života (common sense),
technické vědění,
politické vědění, vědecké
vědění,

7 typů inteligence (Gardner 1983):
jazyková, hudební, logicko-matematická,
prostorová, tělesně-pohybová, personální.

filosofické vědění
(Gurvitch 1971)
Novost

nový pouze ve firmě
nový v průmyslu v dané
zemi nebo na trhu, ve
kterém firma operuje
nový ve světě

Předně lze vědění odlišit podle jeho nositele. Někdy se vědění dělí prostě na kolektivní
a individuální. Individuální vědění je repertoár vědění vlastněný jednotlivcem a je
přenositelný pouze s ním samým. Kolektivní vědění oproti tomu je vědění distribuované
a sdílené mezi členy nějaké organizace či skupiny ve formě pravidel, norem, procedur,
sdílených norem atd. Přesněji bychom však vědění mohli připsat minimálně těmto 4
typům subjektů: společnosti jako celku; organizacím a institucím; konkrétním lidem a
s pokrokem kognitivní neurovědy se uvažuje také o vědění na neurobiologické úrovni.
Můžeme také hovořit o učící se společnosti, učících se organizacích, učících se jednotlivcích, případně učících se neurokognitivních sítích.
Druhou, a velmi různorodou dimenzí je forma ve které je vědění vyjádřeno. Jak již
poznamenal Einstein:
„Vědění existuje ve dvou formách - neživotné, skladované v knihách a živé ve vědomí lidí. Druhá
forma je koneckonců tou rozhodující, zatímco ta první, jakkoli je významná, hraje pouze podřadnou
roli“ (cit. podle Midgley 1989: 7)
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V podobném duchu Stehr (1996) argumentuje, že existuje jednak aktivní forma vědění
(„knowing“) a určitý soubor vědění, který má společnost k dispozici („what is known“).
Lze také rozlišovat vědění kodifikované a nekodifikované. Kodifikované vědění je takové
vědění, které je zaznamenané v nějaké přímo přístupné formě, např. v podobě knihy,
článku, patentu. Je to vědění všeobecně dostupné, přĳímané a rozšířené.
Třetí důležitou dimenzí, která vlastně vyplývá z předchozí je přenositelnost vědění.
Již Polanyi si všiml, že některé vědění nelze bezezbytku předat, protože ho nelze
explicitně vyjádřit. Velká část lidského vědění je implicitní a bývá označována jako „tiché
(nevyslovené) vědění“ („tacit knowledge“). Jedná se především o různé dovednosti a
„know-how“, získané praktickými zkušenostmi a učením se praktickou činností („learning-by-doing“). Tiché vědění je kontextuální, má individuální podobu, a proto je těžké
ho formalizovat a komunikovat. Oproti tomu explicitní vědění může být formulováno a
přenášeno nezávisle na subjektu. Tím pádem ho lze získat např. logickou dedukcí nebo
studiem literatury.
Čtvrtou dimenzí vědění je jeho hierarchie a odlišení dle vývojového stupně.
V pedagogice je hojně užívána taxonomie Blooma (1956). Jinou z možností je hierarchické
uspořádání pojmů: data, informace, vědění, porozumění či moudrost (Ackoff podle
Bellinger 2002)9 které však také není obecně bez výhrad přĳímáno:
Obr. 1 Hierarchie vědění
Moudrost

komplexnost

Porozumění

Vědění

Informace

Data

Zhodnocené
porozumění

Pochopení
otázky proč.

Aplikace dat
a informací,
odpověď na
otázku jak.

Data, která
poskytují
odpověď na
otázky kdo, co,
kdy, kde.

Pouhé symboly
bez významu.
snadná přenositelnost
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Data jsou nezpracované symboly. Nemají samy o sobě význam. Informace oproti
tomu jsou data, která mají význam prostřednictvím relačního spojení, vztahu určitého
typu, který může – ale nemusí – být užitečný. Vědění (v užším slova smyslu) je
vhodný strukturovaný soubor informací, který je nějakým způsobem užitečný. Vědění
„uschopňuje ty, kteří ho vlastní k intelektové nebo manuální činnosti“ (David, Foray
2002: 12). Jiná definice zní: „Vědění je suma informací, principů a zkušeností nezbytných
k vyřešení problému, k rozhodování a k aktivnímu zvládání a vykonávání úkolů“
(Markkula 2002: 38). Vědění zodpovídá otázku „jak“. K tomu, aby člověk získal vědění,
nemusí nutně rozumět skrytým zákonitostem. Technologický pokrok nemusí být tak
doprovázen pokrokem vědeckým10. V oblasti manuální je termínu vědění (v užším slova
smyslu) příbuzný termín dovednost. Porozumění je chápáno jako další stupeň vědění
(v širším slova smyslu). Nedává pouze odpověď na otázku jak, také na otázku „proč“.
Vědění lze „namemorovat“ či „odzkoušet“, zatímco pro porozumění je třeba pochopení
principů. Lidé, kteří rozumí, mohou pouze na základě úsudku (a nikoli praktické
zkoušky) syntetizovat dostupné informace a vědění a vytvářet vědění nové. Moudrost je
nejvyšším stupněm vědění. Zahrnuje vidění celkových souvislostí mezi různými, i velmi
vzdálenými jevy, znalost získávání vědění a zkušeností ověřený systém hodnot.
Pátou dimenzí je využitelnost v jednání a řešení problémů. Tradiční je dělení na
„vědění, že“ a „vědění, jak“. Někteří rozlišují mezi teoretickým a praktickým věděním.
Sociolog Nico Stehr zase rozlišuje (1996):
§ „smysluplné vědění“ (meaningful knowledge)
§ „produktivní vědění“ (productive knowledge)
§ „akční vědění“ (action knowledge)
„Smysluplné vědění“ ovlivňuje především vědomí členů společnosti, „produktivní
vědění“ může být konvertováno do způsobů, přímo vysvětlujících přírodní jevy, konečně
„akční vědění“ je nejmodernější forma vědění, která je bezprostředně produkční silou.
Sternberg (2001) zase přišel s dělením na analytickou, kreativní a praktickou inteligenci.
Předposlední dimenzí je hledisko novosti vědění. Ačkoli vědění je často považováno
za nerivalitní statek (jeho cena neklesá s užitím), z hlediska komerčního uplatnění je
nejdůležitější vědění, které je nově vytvořeno a vytváří tak konkurenční výhodu. Měření
novosti se zabývá tzv. „Oslo manuál“ OECD, který klasifikuje inovace podle typu novosti:
§ nový pouze ve firmě,
§ nový v průmyslu v dané zemi nebo na trhu, ve kterém firma operuje,
§ nový ve světě.
Konečně poslední dimenzí je funkční uplatnění vědění tj. obory, oblasti či situace ve
kterých se vědění uplatňuje, případně druh inteligence, ve které se projevuje. Sociolog
Gurvitch (1971) například odlišil tyto typy vědění, dle jejich uplatnění:
§ perceptuální vědění,
§ vědění o druhých,
§ vědění každodenního života (common sense),
§ technické vědění,
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§ politické vědění,
§ vědecké vědění,
§ filosofické vědění.
Na příklad Hirst (1974) rozlišil tyto obory: matematika, přírodní vědy, etika, estetika,
náboženství, humanitní vědy, historie. Přínosnější je typologie inteligencí Howarda
Gardnera (1983). Ten vymezil inteligenci jazykovou, hudební, logicko-matematickou,
prostorovou, tělesně-pohybovou a personální.
Výše uvedené dimenze vědění lze různě kombinovat a vytvářet různé typologie.
Collins (1995) a Lam (2002: 68) např. pracují se čtyřmi typy vědění vzniklými kombinací
první a třetí dimenze.
Tabulka 3. Typologie vědění

Explicitní

Tiché

Individuální

Kolektivní

Embrained knowledge

Encoded knowledge

(„vmyšlené“)

(„zakódované“)

Embodied knowledge

Embedded knowledge

(„ztělesněné“)

(„zabudované“)

Naše kultura tradičně nejvíce oceňuje „encoded knowledge“, tj. „objektivní“ často
teoretické, „vědecké“ vědění, které není vázáno na jednotlivce, ale je přístupné pro
všechny, kteří mají klíč k jeho dekodifikaci. Příkladem explicitního vědění mohou být
informace, návody, myšlenky, modely či teorie publikované v časopisech, knihách nebo
třeba internetových stránkách. Mohou jím však také patenty registrované u patentového
úřadu, počítačové programy či kodifikované technologické postupy. Nemusí jít však
pouze o vědecké poznání. Lze sem zařadit také třeba zobecněné předpovědi přenášené
v pranostikách či lidových písních, stejně jako psaná pravidla a procedury11.
Podobně „embrained knowledge“, tj. formální, abstraktní či teoretické vědění
jednotlivců, má u nás vysokou hodnotu. Je většinou získáváno formálním vzděláváním
či studiem pramenů. Vzniká dekódováním „encoded knowledge“ nebo transformací
tichého vědění v explicitní.
V poslední době ovšem vzrůstá zájem také o tiché vědění. „Embodied knowledge“ je
orientováno na činnost. Je to praktické, individuální, zkušeností získané vědění. Je závislé
na kontextu, ve kterém bylo získáno. Problémy absolventů ukazují, že trh práce oceňuje
praktické zkušenosti často více než diplom, který je pouze dokladem schopnosti vystudovat danou školu, nikoli zárukou ihned vykonávat danou profesi. Proto existují snahy
promítnout získávání tichého vědění i do školních osnov. Ty přestávají být vymezeny ve
formě teoretických poznatků, ale existuje tlak na to, aby byly vzdělávací cíle vymezeny ve
formě dovedností, schopností či tzv. klíčových kompetencí, které má absolvent získat.
Tiché, kolektivní vědění je označováno jako „embedded knowledge“. Tento typ vědění
je zabudován do chování, norem, zvyků organizace (společnosti) a nemůže být jednoduše
transformován do informačních systémů. Je to nepsané „know-how“, bohatství firmy,
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organizace nebo společnosti, které spočívá v tom, jak se věci dělají.
Úvahy na téma vědění a jeho typologie mají důležitou praktickou dimenzi: Které vědění
je z hlediska růstu konkurenceschopnosti a kvality života nejdůležitější? Kterého se nám
nejvíce nedostává? Věc je komplikovaná tím, že jednotlivé typy vědění se vědomostními
procesy transformují v jiné, jak dokládá např. práce Nonaky (2000). V praxi lze navíc ztěží
oddělovat jednotlivé typy od sebe navzájem: např. tiché vědění od explicitního.
Přesto však můžeme formulovat některé obecnější závěry:
1. „Kultivaci vědění“ nelze omezit na jeden typ vědění, naopak se vyžaduje boj na
několika frontách. K čemu jsou např. informační superdálnice, když neexistují lidé,
kteří by uměli informace využít? A naopak: K čemu je rozvoj inteligence a tvořivosti,
pokud mladí výzkumníci nemají přístup k moderním vědeckým poznatkům?
K čemu jsou kvalifikovaní lidé, pokud organizace, ve kterých pracují, jim neumožňují
dostatečně tuto kvalifikaci uplatnit, např. ve formě omezujících norem a postupů? A
naopak: K čemu jsou skvělé postupy, pokud nejsou lidé, kteří by je aplikovali, anebo
jim alespoň rozuměli?
2. Pokud jde o jednotlivé typy vědění, ukazuje se, že dochází k vyrovnání důležitosti
oborů, ve kterých se vědění uplatňuje, a roste důležitost transdisciplinárního přístupu.
Zvýšený zájem o společenské a humanitní vědy, stejně jako zájem o emocionální inteligenci dokazují, že kvalitu života, ale i konkurenceschopnost nelze již spojovat výlučně
s pokrokem přírodních a technických věd. Podobně lze pozorovat, že zdrojem inovací
nejsou jen technologické, ale velmi výrazně také organizační a manažerské změny.
Na straně druhé je třeba varovat před odklonem od vědeckého poznání a nezájmem
o přírodní a technické vědy, protože ty jsou a budou základním zdrojem konkurenceschopnosti. Trendem je mezioborový pohled na řešení problémů, který se neomezuje
hranicemi tradičních disciplín – transdiciplinarita.
3. Klíčem k prosperitě se stávají inovace, tedy nové, aplikované a „akční“ vědění. Vyspělé
státy již považují za základní zdroj konkurenceschopnosti nikoli výzkum a vývoj
samotný, ale inovační systém, tj. produkci vědění ve vazbě na jeho uplatnění, a to
především v komerční sféře. Jde o výraznou změnu paradigmatu, nejpřesvědčivěji
viditelnou obrovskou pozorností, kterou tématu inovací věnuje EU a OECD.
4. Na váze nabývá „tiché“, nekodifikované vědění, a to ve svých nejvyšších formách
(porozumění, moudrost). Firmy velmi výrazně zvažují své investice podle dostupné
pracovní síly a její kvalifikace. Doby taylorismu jsou již dávno pryč a zaškolení nových
pracovníků v hi-tech odvětvích je časově náročné. Vzdělaní lidé a v nich ztělesněné,
nepřenositelné „tiché“ vědění se stávají základem konkurenceschopnosti státu i podniku. V souvislosti s tím se také prohlubují procesy brain-drainu.
5. Drobné inovace ve velkém množství rozhodují o konkurenceschopnosti a kvalitě
života více než špičkové teoretické poznatky. Jestliže dříve byl stupeň vývoje dané
společnosti měřen tím, zda je její elita s to vyprodukovat a využít nejsložitější poznání
(např. výroba atomové bomby), dnes mají klíčový význam permanentní inovace, které
mohou nabývat menších rozměrů, avšak musí se vyskytovat ve větším množství.
Drtivá většina lidí produkujících vědění jsou „řemeslníci v dobrém slova smyslu – lidé,
kteří iniciativně a kreativně vykonávají svou profesi“ (Dvořák 2002: 3). To znamená,
že produkce nových poznatků již nelze omezit na génie, nebo výrazně nadprůměrné
jedince, ale že je potřeba, aby inovativní byli nejen profesionální vědci a výzkumníci,
ale také manažeři, učitelé, ředitelé škol, veřejných institucí atd.
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3.2. Vědomostní procesy
Jedním z hlavních důvodů, proč strategický tah pojímáme dynamicky, tj. jako soubor
klíčových vědomostních procesů, je to, že v oblasti vědění neexistuje nehybný cíl. Žádná
strategie v této oblasti nemůže předpokládat hierarchickou implementaci na základě
racionálního sledu kroků. Spontánnost a „neracionalita“ (nikoli iracionalita) tu hrají
podstatnou roli. Originalitu, tvořivost, inovativnost či podnikavost nelze nařídit shora.
Objevy a inovace vznikají často dosti nepředvídaně. To nejlepší, co může každá vláda
udělat, je podporovat podmínky, v kterých se zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto
pozitivních jevů, a naopak odstraňovat všechny bariéry, které tyto jevy dusí.
Můžeme rozlišit přinejmenším 5 klíčových vědomostních procesů:
1. Produkce vědění.
2. Učení.
3. Rozšiřování (difúze) vědění.
4. Aplikace vědění.
5. Management vědění.
Produkce vědění, získávání nových poznatků o přírodě, společnosti, člověku a systematizace tohoto poznání je stará jako lidstvo samo. Vyplývá jednak z přirozené lidské
zvídavosti, jednak ze snahy ovládnout prostředí, ve kterém člověk žĳe. Systematická
produkce vědění byla tradičně spojena pouze s akademiemi a vysokými školami.
V dnešní době však tyto instituce zdaleka nemají na produkci vědění monopol. Čím dál
více nového vědění vzniká „v kontextu aplikace“ (podrobněji viz Gibbons 1994, Průvodce
2002: 169-171).
Dalším klíčovým vědomostním procesem je reprodukce vědění, tedy učení. Definic
učení je mnoho, například: „získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho
života. Naučené je opak vrozeného … učení plní funkci přizpůsobování se organismu
k prostředí a ke změnám v tomto prostředí“ (Čáp 1993: 62). Učícím se subjektem nemusí
být však pouze jedinec-člověk, ale také organizace (firma, podnik, instituce). Hovoří se
také o učící se společnosti, „kde je zajištěn všeobecný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, kde jsou občané všestranně motivováni, povzbuzováni a podporováni všemi
veřejnými institucemi a pokrok ve studiu je společností certifikován a uznáván jako
základní hodnota.“ (Palán 2002:223). Učení tedy chápeme jako získávání a osvojování
vědění ve všech jeho formách, a to jednotlivcem, organizací nebo společností.
Zvláštní důležitosti stále více nabývá rozšiřování (difúze) vědění. Lidstvo jako celek má
k dispozici již ohromné množství poznání, avšak to často zůstává nevyužito – nedostane
se tam, kde by ho bylo třeba. Nezbytným předpokladem difúze vědění je efektivní
komunikace mezi různorodými subjekty. V poslední době se také ve vyspělých zemích
intenzívně investuje do informačních technologií, které dramaticky zvyšují možnosti
rozšiřování znalostí (avšak pouze jeho nižších stupňů a v explicitní formě). Mnohé státy
se snaží zvyšovat mobilitu lidí jako hlavní způsob přenosu tichého vědění12.
Čtvrtým klíčovým vědomostním procesem je aplikace vědění. Z historie jsou známy
příklady, že samotná produkce a rozšíření vědění nebylo spojeno s využitím tohoto vědění
(viz box 1). V každé společnosti je větší či menší míra resistence vůči změně a novému.
Nové poznatky a technologie jsou mnohými lidmi chápány jako hrozby, spíše než
příležitosti. V dnešní době je aplikace vědění základním zdrojem konkurenceschopnosti,
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proto se vlády snaží podporovat zvyšování přidané hodnoty výrobků či služeb např.
podporou rizikového kapitálu.
Management vědění (knowledge management) je termín, který se používá teprve od
poloviny devadesátých letech a jehož význam se dosud neustálil. Pochází z managementu
podnikání, ale je uplatňován i v jiných kontextech13. Management vědění „je proces,
kde vědění, dovednosti, expertiza a komunikace jsou dovedně a moudře obstarávány,
spravovány a řízeny při sledování určitého cíle.“ (Suurla 2002:12). My pojímáme
management vědění na úrovni státu, tj. jako řízení vědomostních procesů a vytvářením
pro ně příznivých podmínek.
V realitě je samozřejmě těžké těchto pět procesů odlišovat. Vskutku existuje tendence
jejich úzkého propojování a vytváření jakýchsi shluků. Ten hlavní se týká novací.
Inovační proces závisí na produkci nového vědění, jeho přenosu i aplikaci. Nicméně
nejedná se o lineární proces od „výrobců“ vědění ke „spotřebitelům“ vědění, ale jde spíše
o iterační proces, nazývaný též jako „systemický“, kde přenos je konstantní a dvousměrný
(European Commision 2002: 5).

BOX 1
Prostředí potlačující inovaci – příklad Číny
Čína před koncem patnáctého století. Její zvídavost, instinkt pro výzkumy
a motivace pro budování vytvořily všechny technologie, kterých bylo třeba,
aby nastala průmyslová revoluce – něco k čemu ve skutečnosti nedošlo dalších
400 let. Měla vysoké pece a pístová dmychadla pro výrobu oceli (množství
surové oceli, které Čína na konci jedenáctého století produkovala, nebylo
dosaženo nikde na světě po dalších 700 let); střelný prach a děla pro vojenské
dobývání; kompas a kormidlo pro geografické průzkumy; papír a knihtisk,
železný pluh, koňský postroj, rotační mlátičky a mechanické secí stroje pro
tvorbu zemědělských přebytků; uměla těžit zemní plyn; v matematice znala
dekadickou soustavu, záporná čísla i koncept čísla nula, což Číňany stavělo
daleko před Evropany…
… k industriální revoluci však nedošlo. Číňané technologie, které jim
mohly dát světovou dominanci, odmítli a nakonec i zapomněli. Nové technologie byly vnímány spíše jako hrozby, nikoli jako příležitosti. Inovace byla
zakázána… Koncem patnáctého století převládly snahy po upevnění řádu
a přehlušily vrozenou lidskou zvídavost, touhy po zkoumání neznámého a
snahu budovat.
Lester C. Thurow, Tvorba bohatství14

3.3. Modely kultivace vědění jako produktivního faktoru
Pojímání vědění jako produktivního faktoru není zdaleka nové a objevilo se již v dílech
Marxe či Schumpetera. Po dlouhou dobu však ekonomický „mainstream“ – neoklasický
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přístup - pojímal vědění jako exogenní faktor spadající mimo systém. Změna tohoto
dominantního pohledu je spojena se jménem Roberta Solowa, který v padesátých letech
minulého století vystoupil s názorem, že rozhodujícím faktorem hospodářského růstu
nejsou investice do strojů a budov nebo dodatečné nasazení lidské práce, ale rozvoj
technologií a schopnost jejich inovace. Podle něj je další hospodářský růst nemožný bez
technického pokroku. Silný vztah mezi věděním a ekonomikou byl následně demonstrován
množstvím empirických nálezů, měřených však povětšinou pouze statistickou korelací,
mezi investicemi do vzdělání, výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem. Pojetí vztahu
mezi věděním a produkcí zaznamenalo od té doby velký vývoj, avšak dodnes není tento
vztah zcela uspokojivě vysvětlen. Heuristické modely jsou přitom stále složitější a mají
tendenci brát v úvahu čím dál více aktérů i vztahů mezi nimi.
Na počátku se předpokládalo, že technologický vývoj je dosahován prostřednictvím
lineárního řetězce procesů, začínajícího u základního výzkumu, pokračujícího přímou
cestou přes aplikovaný výzkum, obsahujícího vědecké poznatky v technologických
aplikacích až konečně po komerční využití. Za hnací motor byla považována věda a
vzdělání a optimisticky se předpokládalo, že vytvořené vědění se o své uplatnění postará
samo. Schématicky bychom mohli zakreslit tento model takto:
Obr. 2. Lineární model produktivního uplatnění vědění

Jediné, co tedy vláda podle tohoto modelu potřebovala, byla vědní politika. Za
hlavní, a často jediný problém, byl považován nedostatečný objem vložených veřejných
prostředků do vědění a předpokládalo se, že jejich radikální navýšení jaksi automaticky
vede k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti.
Tento model však byl opuštěn, když se ukázalo, že vztah mezi kvalitou produkce vědění
a jeho aplikací zdaleka není tak přímý a že více poznatků zdaleka neznamená také více
inovací. V odborných kruzích i veřejné politice se začalo hovořit o inovační politice, která
vycházela z politiky výzkumu a vývoje, ale podstatně ji doplňovala o transfer vědění a
jeho využití (utilizaci). Do centra pozornosti se dostaly také soukromé podniky a zavádění
inovací uvnitř firem. Začalo se uvažovat o inovační politice, která nesleduje pouze tvorbu
vědění, ale celý proces od produkce vědění přes transfer vědění až po jejich zavádění. Ze
začátku měla však inovační politika do značné míry podobu lineárního procesu a počet
faktorů podmiňujících inovace byl omezený.
Na počátku devadesátých let velmi zesílily diskuse na téma vztahu mezi věděním a
ekonomikou, a to v několika odlišných kontextech. Vznikl model „národního systému
inovací“ (Lundwall 1992, Nelson 1993). Inovace začaly být pojímány nikoli jako výsledek
lineárního procesu, ale jako systém sítí a kanálů mezi mnoha aktéry, ve kterých dochází
k cirkulaci, transferu a difúzi myšlenek, informací a vědění nejrůznějšího druhu. Tento
systém byl pak zasazen do určitého politického, sociálního a kulturního rámce.
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Komplexní přístup k inovacím se prosadil i do základní metodiky jejich měření, tzv. „Oslo
Manuálu“. Ten vymezil tři hlavní kategorie faktorů týkajících se inovací: firmy, instituce
vědy a technologií a absorpce technologií. Tyto faktory jsou pak vsazeny do určitého
institucionálního rámec a prostředí, které je ovlivňují (vzdělávací systém, komunikační
infrastruktura, finanční instituce, legislativní a makroekonomické prostředí atd.)
Na jiné rovině probíhající diskuse o znalostní ekonomice začaly také dospívat ke
komplexnějšímu pohledu na vztah vědění a ekonomiky. Institut Světové banky (The
World Bank Institute) vytvořil koncepční rámec „znalostní ekonomiky“. Podle něj existují
čtyři základní podmínky plné participace na znalostní ekonomice (Strategy 2001:3):
§ Právní a ekonomické prostředí, které umožňuje volný pohyb vědění, investic do ICT a
podporuje podnikání;
§ Vzdělaná populace schopná vytvářet, sdílet a užívat vědění;
§ Dynamická informační infrastruktura (od rádia po Internet) umožňující efektivní
komunikaci, zpracování a rozšiřování informací;
§ Síť výzkumných center, univerzit, „think tanků“, soukromých podniků a neziskových organizací k napojení se na vzrůstající množství globálního vědění, k jeho
přizpůsobení lokálním podmínkám a vytváření nového vědění.
I v tomto pojetí je vliv vědění pojímán komplexně: splnění jedné podmínky není
dostačující. Neexistuje jediný zázračný a samospasitelný faktor, který povede ke znalostní
ekonomice. Rozhodující je to, zda dojde ke šťastné kombinaci několika faktorů a synergickému efektu (viz box 2, Irský zázrak). Tak např. samotné prodloužení doby strávené
ve škole nebo expanze formálního vzdělání nemusí nutně vést ke zvýšení ekonomické
produktivity či kvality života (Healy 2002:1). Jedno se neobejde bez druhého: znalostní
ekonomika vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, ale terciární vzdělání zase
potřebuje podporu inovativních firem, které vědění požadují. Faktory se navzájem
podmiňují.
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BOX 2
Irský zázrak
Úspěch irské ekonomiky ve vysoké dynamice jejího růstu a v upevňování její
konkurenční schopnosti je výsledkem specifických geopolitických a historických podmínek a změn a aplikace vhodné hospodářské politiky. Od konce
50. let je hospodářská politika orientována na podporu internacionalizačních
procesů ekonomiky prostřednictvím podpory zahraničních investic a změn
substituce dovozu na vývozně orientovanou strategii. Rozhodujícím impulsem byl vstup do EU (1973). Od té doby se výrazně zvýšil konkurenční
tlak na nutnou změnu struktury irské ekonomiky (od odvětví textilního a
kožedělného k odvětvím založeným na využití absorpce vědecko-technického
pokroku (tj. ICT)). Hospodářská politika se zaměřuje na zvýšení atraktivnosti
pro přímé zahraniční investice trvalým důrazem na růst intenzity investování
do fondů a zařízení pro vzdělání obyvatelstva a zvyšováním kvalifikace
pracovních sil. Vysoký růst primárně ovlivňují přímé zahraniční investice,
významný pro ekonomiku a obchod Irska je růst exportu (v l. 1990–1999 z 56%
na 87%, rozšiřuje se obchodní přebytek). Zahraniční investice byly v Irsku
soustředěny do high-tech a high-skill sektorů a rostoucí výnosy jsou výrazné
u firem operujících ve více zemích. Podpora směřuje také do sektorů s vysokou
účastí přímých zahraničních investic finančními prostředky z EU. Pozitivní
impulsy z členství Irska v EU jsou zesilovány všeobecně pozitivním postojem
obyvatelstva k Unii.
Faktory ovlivňující „zázrak“ v Irsku (většina z nich musí působit společně (v
tandemu):
§

lidské zdroje a kvalita vzdělávání (lidského kapitálu),

§

správná regulace, daně, obchodní a investiční prostředí, přímé zahraniční
investice, nové obchody,

§

technologických transfer,

§

stabilita politických a legislativních institucí,

§

dohoda v sociálním dialogu,

§

subvence od Evropské unie,

§

angličtina jako jazyk blízký Velké Británii a evropským trhům.

Přes vzrůstající relevanci současných modelů je čím dále více zřejmé, že ani ony nejsou
úplné. Ačkoli tento strategický tah se pohybuje víceméně v rámci výše popsaného
„národního inovačního systému“ a ekonomice založené na znalostech, musíme připustit,
že souvislosti kultivace vědění a produkce jsou ještě širší. Začíná se diskutovat především
o významné roli tzv. sociálního kapitálu, inovačním klimatu, hodnotách atd. Skutečné
pochopení produkční funkce vědění by jistě vyžadovalo zevrubný teoretický rozbor.
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Přitom „základním poznatkem současných bádání o povaze vědění je, že ho nelze
vysvětlit ve vztahu k jeho prostředí (ekonomice, moci, společnosti) – předpokládá se
nejprve koncepce společnosti (ekonomiky apod.) a z ní se odvozuje povaha vědění (viz
koncepce postindustrialismu, reflexivní modernizace, postmodernizmu ap.).“ (Műller
2002b:1). Na takový rozbor tato práce neaspiruje15. V následující subkapitole se přesto
pokusíme alespoň naznačit, jakým směrem by bylo dále možné současné modely
posunout. Omezíme se přitom na roli kultury a sociálního kapitálu, a to především na
jejich „praktické“ souvislosti.

3.4. Kultura a sociální kapitál: nové dimenze vztahu vědění
a produkce
Jaké prostředí je příhodné pro vznik nových myšlenek, jejich šíření a praktické využití?
Jako úvodní vstup nám může posloužit práce Arietiho (1976), který studoval tzv.
„kreativogenické společnosti“, tj. společnosti, které umožňují kreativitu. Podle něj má
taková společnost devět znaků (citováno podle Dacey 2000: 82):
1. Dostupnost kulturních a fyzických prostředků. (Mozart by nebyl úspěšným, kdyby se
narodil v Africe.)
2. Otevřenost kulturním stimulům, populace (nebo její větší část) si musí žádat výsledky.
3. Důraz na cestu k něčemu, nikoli na pouhé bytí. „Kultura, která klade důraz pouze na
bezprostřední uspokojení, smyslnost, pohodlí a bezprostřední potěšení, není příznivá
pro kreativitu“.
4. Volný přístup ke kulturním médiím pro všechny občany bez rozdílu, nikoli pouze
bohatým, vzdělaným, etnické většině nebo pouze mužům.
5. Svoboda nebo mírná diskriminace po silném útlaku nebo úplné izolaci. Tento bod
samozřejmě nelze brát jako doporučení …
6. Působení různorodých a často protichůdných kulturních podnětů. Působení nových
stimulů z jiného prostředí zvyšuje pravděpodobnost tvořivosti. V tomto ohledu mohou být vzorem USA nebo Nizozemí.
7. Tolerance vůči neobvyklým stanoviskům a myšlenkám a zájem o ně.
8. Příležitost k interakci mezi významnými jedinci a mezi lidmi zastávajícími odlišná
stanoviska.
9. Prosazování stimulů a ocenění. To platí však pouze do určité míry, podle posledních
výzkumů je minimálně stejně tak důležitá vnitřní motivace.
Podívejme se nyní na věc trochu podrobněji. Jaké by měly být rysy „inovační kultury“?
První podmínkou inovací je samostatnost (originálnost) v myšlení. Bez vlastní myšlenky
nemůže být vlastní výtvor. Společnost z vize George Orwella 1984 by musela být zcela
nehybná, bez vývoje a inovací. Ačkoli můžeme předložit optimistickou hypotézu, že
lidská tvořivost si najde cesty i v nejtvrdších totalitních režimech, pokud jde o její masový
rozvoj (a o ten jde vlastně výhradně), uzavřené společnosti i instituce si vždy vedly hůře
než ty otevřené. Problém je v tom, že pokud se návyk nepřemýšlet dlouho praktikuje,
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později se jen velmi těžko odstraňuje (Votruba 2000: 11). Škola, rodina i masová média
tu sehrávají kardinální úlohu. Mohou vytvářet unifikované jedince („na stejnou otázku
stejná odpověď“), ale také vychovávat samostatně myslící lidi, kteří sice občas bývají svému
okolí nepohodlní, avšak pro společnost jsou nepostradatelní. Podle slovinské zprávy
o lidském rozvoji je pro rodiče a učitele nejdůležitější vzdělávací prioritou poslušnost,
zatímco tvořivost je ze všeho nejméně důležitá (cit. podle European Commision 2001: 158).
Výzkum čtenářské gramotnosti v ČR zase v roce 1995 zjistil, že naši učitelé považují za
mnohem důležitější naučit děti správně číst než správně porozumět textu (ÚIV 2002: 59).
Na úrovni organizací a společnosti je pro inovace důležitá otevřenost vůči různosti.
Přílišná homogenita je bariérou inovací a znemožňuje adaptaci na prostředí. Pozitivní
vztah mezi různorodostí a inovacemi lze empiricky doložit. Výzkum Katze a Allena
(1982) například ukázal, že výkon výzkumného týmu obvykle klesá asi po pěti letech od
utvoření týmu. Důvodem je to, že při stabilitě členství výzkumníci redukují komunikaci
s lidmi mimo tým – základním zdrojem různorodosti, vitality a potenciálních inovací.
Inovační firmy tak často vytvářejí dočasné pracovní týmy, mění projektové týmy a
najímají odborníky z venku tak, aby zvýšily vystavení se novým myšlenkám a zvýšila se
různorodost perspektiv (Kanter 1988, podle Staw 1990). Existují i jiná opatření na podporu
různorodosti. High-tech firma Hewle�-Packard dovoluje například svým zaměstnancům
strávit jistý čas nad projekty, které si sami zvolí, a to i tehdy, pokud management tento
projekt nepodporuje, nebo dokonce byl již oficiálně zamítnut. Stalo se již, že zásadní
průlom se podařil právě v již „mrtvém projektu“.
Kromě různosti je důležitá i otevřenost vůči novému. Snaha zavádět inovace musí vždy
bojovat s jistým přirozeným konservatismem lidí i institucí (která je koneckonců do jisté
míry funkční). Důvěru v inovace a „nastavení“ na změny a nové věci je třeba trpělivě
budovat. Dokonce i soukromé firmy se nerady rozcházejí s tradicí, a to zvláště pokud je
to tradice úspěšná a dlouhotrvající. Je třeba najít odvahu rušit i to, co bylo v minulosti
velmi úspěšné. Inovační firmy mají často striktní normy pro inovace, vyjádřené v hesle
„budeme lídři v tomto oboru“, což umožňuje zvyšovat toleranci vůči neúspěchu.
Další podmínkou je orientace na budoucnost, a to z několika důvodů. Za prvé: investice do vědění mají vysokou, ale dlouhodobou návratnost. Je potřeba odolat pokušení
bezprostředního uspokojení nebo úspěchu. Investice do vzdělání a výzkumu a vývoje
se mohou projevit třeba až za deset a více let - dávno potom, co vyprší funkční období
politiků, ale také představitelů vrcholného managementu soukromého podniku. I mnohé
firmy tak sledují především krátkodobé hledisko. Za druhé: v protikladu k tradiční
představě, že tvořivé počiny jsou výsledkem náhlého vnuknutí geniálních mozků, je pro
produkci nových užitečných poznatků potřeby především vytrvalost a dlouhodobá píle:
„Genius je jedno procento inspirace a 99 procent potu“ (T. A. Edison). Lze ukázat, že
různé kultury se od sebe liší mírou orientace na budoucnost a ve schopnosti oddalovat
bezprostřední potěšení (Lauer 1981). Na individuální úrovni jde o to, „abychom v práci
nemysleli jen na splnění okamžitého úkolu, ale abychom při ní a pak po ní našli, chuť a
uspokojení v myšlení oproštěném od naléhavosti chvíle“ (Votruba 2000: 11).
Jiným činitelem, který ovlivňuje vědomostní procesy, je postoj k podnikavosti a
úspěchu. Tvořivost lze uplatnit v každé činnosti, není nic, co by se nedalo zdokonalovat,
a každý dobrý nápad jde využít, a to i komerčně. Avšak různé kultury se překvapivě
liší v míře, jakou podnikavost oceňují a jak využívají dostupné vědění. Právě zde
podle mnohých leží rozdíl mezi USA a evropskými státy. Zatímco Američané jsou
zvyklí a schopní „prodat velmi málo velmi draho“, my doposud neumíme zúročit ani
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velmi výnosný potenciál. V postkomunistických státech byla podezíravost k úspěchu
v podnikání zvýšena skutečně neospravedlněnými finančními zisky. Někdy má však
negativní postoj k podnikavosti až anekdotickou povahu: ve Slovinsku se daňové úřady
zaměřovaly vždy na firmy, které se staly „Podnikatelem roku“, a to ihned po vyhlášení
výsledků (European Commision 2001: 158)16.
S předchozím úzce souvisí, nakolik je v populaci rozšířena snaha vyniknout nad
ostatní a vnitřní motivace k úspěchu. Někdy je ve společnosti pokrytecky považována
pouze touha po poznání za jediný legitimní důvod investic do učení nebo tvorby vědění.
Snaha něco dokázat, být lepší, úspěšnější (ale také bohatší) a prosadit se dostává často
dehonestující přívlastky „ambiciózní“, „příliš ctižádostivý“ atd. Přitom tyto motivy jsou
pro zdravé vědomostní procesy velmi prospěšné. Naopak jim však nesvědčí rovnostářství
(všem přibližně stejně bez ohledu na vloženou píli a schopnosti) a spoléhání se na ostatní,
především na stát.
Samostatnou a vášnivě diskutovanou kapitolou je pozitivní postoj k vědě, výzkumu a
technologiím. Všechny vyspělé země si prošly a částečně stále prochází obdobím nezájmu
mladých lidí o vědu, především o technické obory. Vědecká práce není mezi špičkovými
prestižními profesemi a mladí lidé s výjimečnými talenty použitelnými ve výzkumu a
vývoji často volí lépe oceňované pozice v profesích z hlediska kultivace vědění nikoli tak
důležitých.
Jaké jsou výsledky empirických výzkumů o postojích k vědě v našem kulturním
kontextu?17 Zajímavé je, že pokud jde o obecnou prospěšnost vědy (vyvážení pozitivních
a negativních efektů), Evropané (resp. občané EU) zastávají k vědě pozitivní stanovisko.
Jsou pro její podporu, a to nejen tehdy, pokud přispívá k vývoji nových technologií, ale i
když „pouze pomáhá k rozvoji vědění“. Na straně druhé se zdá, že Evropané mají již za
sebou „vědecký optimismus“ – více jak polovina např. nesouhlasila s výrokem, že „věda
a technologie pomohou eliminovat chudobu a hladovění ve světě“. Velmi výrazně se
ozývají hlasy na více informací o vědě a na její větší sociální kontrolu.
Druhým donedávna opomíjeným avšak zásadním aspektem vztahu vědění a ekonomiky je sociální kapitál. Tento termín se vztahuje k těm aspektům společenského
života jako je důvěra, partnerství, soudržnost, které umožňují lidem spolu pracovat, žít,
vytvářet synergie. Ekonomická aktivita není záležitostí jednotlivců, ale organizací, které
vyžadují vysoký stupeň sociální kooperace. Podmínkou efektivní společné akce je to, že
lidé umějí a chtějí spolupracovat.
Důvěra, základní složka sociálního kapitálu, je mazivem ekonomického systému:
snižuje jeho tření – transakční náklady. Nedostatek důvěry se prodraží – vede k bujení
administrativy a plýtvání energie na téma „jak ohlídat“. Chybí pak vůle pro přemýšlení
„jak otvírat a rozvíjet“. Evropa má při tom za sebou dlouhý proces překonávání nedůvěry
(Možný 1991): z úrovně opevněných domácností na úroveň rodinných klanů a klientel,
pak na úroveň opevněných obcí, potom na úroveň opevněných států, jež se dnes integrují
do velkého evropského společenství, překonávajíce nedůvěru na úrovni, jež je pro nás
touženým cílem.
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Kultivace vědění v ČR diagnóza

4

4.1. Metodologie zjišťování stavu kultivace vědění
Existuje několik dostupných metodologických postupů, které umožňují komplexní
srovnání stavu kultivace vědění v různých zemích. Jedná se především o:
§ indikátory konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra v Ženevě a
Institutu manažerského rozvoje v Laussane,
§ metodologie hodnocení vědění (Knowledge Assessment Methodology) Světové
banky,
§ inovační indikátory a benchmarking EU (především European Innovation
Scoreboard).

4.2. Konkurenceschopnost
O stavu kultivace vědění jako produktivního faktoru hodně vypovídají indikátory
konkurenceschopnosti.18
Světové ekonomické fórum (WEF) rozlišuje dva základní ukazatele: index růstu
konkurenceschopnosti (The Growth Competetivness Index – GCI) a index současné
konkurenceschopnosti (The Current Competetivness index – CCI). Růstový index sleduje
odhady růstových podmínek v následujících pěti letech, naproti tomu současný index
popisuje aktuální podmínky. V obou případech se používají „tvrdá“ i „měkká“ data.
Podle zprávy Global Competitiveness Report 2001-2002 pro rok 2001 je Česká republika
v růstovém indexu GCI na 37. místě ze 75 zemí (pro srovnání za rok 2000 to bylo 32.
místo). V současném indexu CCI je Česká republika na 35. místě (rok 2000 34. místo).
Od roku 1998 respektive 1999 zaznamenal vývoj v ČR posun z 35. místa na 37. místo
v růstovém indexu a z 41. místa na 35. místo v současném indexu. Při interpretaci je třeba
vzít v úvahu počet hodnocených zemí.
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Tabulka 4. Umístění ČR v celkové konkurenceschopnosti podle indexů GCI a CCI
Konkurenceschopnost

1998

1999

2000

2001

Rozdíl

GCI

35

39

32

37

-2

CCI

-

41

34

35

+6

Celkový počet zemí

53

58

58

75

-

Pramen: Global Competitiveness Report 1999, 2000, 2001-2002.

Porovnáme-li naše postavení s původní pěticí kandidátských zemí (ČR, Maďarsko,
Slovinsko, Polsko, Estonsko) a zeměmi EU, zjistíme, že v obou indexech se ČR umístila
až za Estonskem, Slovinskem a zejména Maďarskem (GCI - 28. místo, CCI - 26. místo !) a
předstihla pouze Polsko. V růstu konkurenceschopnosti jsme nepředstihli žádnou zemi
EU, v současné konkurenceschopnosti pak pouze Řecko.19
Čím je způsobena tato nepříliš lichotivá situace? Z jednotlivých složek růstového indexu
je ČR poměrně vyspělá v technologickém indexu (20.místo), horší v indexu makroekonomického prostředí (49. místo) a propadá se v indexu veřejných institucí (53. místo). Co
se týká struktury současného indexu je ČR na 41. místě v indexu firemních operací a
strategií a na 33. místě v kvalitě národního podnikatelského prostředí.
Také podle další srovnávací studie WEF „The European Competitiveness and
Transition Report 2001-2002“, je ČR ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi celkově
podprůměrná (v mnoha ohledech výrazně), a to často nejen vzhledem k EU, ale i
k ostatním nejlépe připraveným kandidátským zemí o členství v EU. Například v indexu
makroekonomické stability je ČR vůbec nejhorší ze všech kandidátských zemí, je na 62.
místě z 75 zemí světa20. Česká republika zaostává dále v inovacích (tj. úroveň technologií,
úroveň inovací versus imitací, kooperace podnikání a univerzit, vládní podpora V&V), kde
je pod průměrem zemí EU i pětice kandidátských zemí. V „nové ekonomice“ (připojení
na internet, telefony, počítačová vybavenost, ICT prioritou vlády, podpora ICT atd.) a
ve vzdělávání je ČR průměrnou kandidátskou zemí, avšak podprůměrnou vzhledem
k EU. Lepší je to u transferu technologií (tj. kolik přímých zahraničních investic směřuje
do technologií), kde je na 25. místě, tj. průměr kandidátských zemí a těsně nadprůměr
EU. Dobré postavení má ČR v otevřenosti obchodu, a to ve vztahu k EU i k ostatním
kandidátským zemím (9. místo).

4.3. Metodologie Světové banky
Užitečná a propracovaná je i metodologie Světové banky, která sleduje schopnost
zužitkovat možnosti dané probíhající revolucí vědění. Své první výsledky shrnula ve
zprávě „Knowledge for Development“ z roku 1998. Aby se usnadnilo srovnávání a výměna
informací byly přĳaty indikátory pro monitorování a srovnávání dosaženého pokroku.
Světová banka nabízí v současné době srovnání 100 zemí v 69 relevantních indikátorech
rozdělených do šesti základních oblastí: celková výkonnost země, vláda a správa,
ekonomické a právní prostředí, vzdělávání, informační infrastruktura, inovační systém.
V příloze 3 jsou zobrazeny výsledky srovnání ČR oproti průměru všech monitorovaných
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zemí. Vnější kruh představuje maximum, perfektní stav, prostřední kruh představuje
průměr. Čím blíže středu, tím je stav horší.
Jak z těchto srovnání Světové banky ČR vychází? K formulaci rozvojové politiky je
třeba znát především oblasti výraznějšího zaostávání, proto se budeme věnovat hlavně
indikátorům, jejichž hodnota pro ČR je nižší než průměr všech hodnocených zemí.
Tabulka 5. Přehled nejslabších indikátorů znalostní ekonomiky pro ČR (viz příloha 3)
Celková výkonnost země
• Růst produktivity práce
Vláda a správa
• Kontrola korupce
Ekonomické a právní prostředí
• Adekvátní právní regulace a dohled nad finančními institucemi
• Stav bankovního sektoru
• Podíl obchodu na HDP
Vzdělávání
• Přístupnost terciárního vzdělávání
• Otevřenost národní kultury zahraničním vlivům
• Flexibilita lidí adaptovat se na nové možnosti
• Universitní vzdělání odpovídající potřebám tržní ekonomiky
• Vztah k dalšímu vzdělávání
• Podíl výdajů HDP na školství
Informační infrastruktura
• Celková počítačová kapacita jako podíl z celosvětové MIPS
Inovační systém
• Celkový počet pracovníků ve výzkumu a vývoji
• Celkové výdaje na výzkum a vývoj jako podíl HDP
• Výdaje soukromého sektoru na výzkum a vývoj
• Celkový podíl vysokoškolských studentů technických a přírodovědných oborů
• Počet patentů udělených USPTO na mil. obyvatel
• Podíl přímých zahraničních investic na HDP
• Podíl exportovaných výrobků na HDP
• Podíl exportovaných výrobků s vysokou technologickou náročností
• Administrativní překážky při zakládání nové firmy
• Možnost získání rizikového kapitálu
• Malá podnikavost manažerů
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Co je možné z těchto výsledků vyčíst? Z 69 monitorovaných indikátorů dosahuje ČR
podprůměrných výsledků v 23, z toho 17 je z oblastí vzdělávání a inovačního systému.
Zcela jistě nejlepších výsledků naopak ČR dosahuje v informační infrastruktuře.
Z šesti indikátorů celkového hodnocení výkonnosti země je podprůměrný pouze růst
produktivity práce, který je vypočten jako podíl změny HDP na pracovní sílu. To je však
až sekundární, závislý ukazatel, který není možné ovlivnit přímo. Z šesti charakteristik
politického klimatu v zemi je podprůměrná pouze kontrola korupce.
Pokud jde o samotné pilíře znalostní ekonomiky, nejhůře dopadá ČR v oblasti inovací.
Z 15 zjišťovaných indikátorů je v jednom nadprůměrná, ve třech průměrná a ve zbylých
11 podprůměrná. Několik indikátorů se týká exportu a jeho složení, což je opět závislá
proměnná, kterou nelze ovlivnit přímo (podíl obchodu na HDP, podíl exportovaných
výrobků na HDP, podíl exportovaných výrobků s vysokou technickou náročností).
Podobně malá podnikavost českých manažerů není přímo ovlivnitelným deficitem.
Oproti tomu administrativní překážky při zakládání nové firmy, celkové výdaje na
výzkum a vývoj jako podíl HDP či možnost získání rizikového kapitálu jsou problémy,
které bezprostředně souvisejí s politickým rozhodováním a stanovenými prioritami.
Nadprůměrná je ČR pouze v počtu časopiseckých článků z přírodních věd na 1 mil. obyvatel; je však otázkou, jak se tato nadprůměrná časopisecká produkce odráží ve skutečné
inovační schopnosti země...
Kromě chronicky známých – a stále neřešených - problémů našeho vzdělávacího
systému (přístupnost terciárního vzdělávání, podíl výdajů HDP na školství) metodologie
Světové banky odhaluje i některé bariéry, které jsou součástí našeho národního charakteru a budou se odstraňovat těžko a dlouho (malá otevřenost zahraničním vlivům, malá
flexibilita lidí, negativní vztah k dalšímu vzdělávání).
Pokud jde o ekonomické prostředí, zaostáváme v adekvátní právní regulaci a dohledu
nad finančními institucemi a stavu bankovního sektoru, i když zde již v poslední době
došlo ke zlepšení.
V jedenácti indikátorech informační infrastruktury je ČR značně nadprůměrná, v jednom indikátoru průměrná (složeném Indexu informační společnosti) a pouze v jednom
značně podprůměrná (celková počítačová kapacita jako podíl z celosvětové MIPS). I
přes nadprůměrný počet počítačů na 1000 obyvatel ČR lze spekulovat, že celková nízká
počítačová kapacita může být dána jejich zastaralostí.

4.4. Inovační ukazatele EU a další možné indikátory
Reakcí na prohlubující se „inovační deficit“ EU oproti USA, byl „První akční plán
pro inovaci v Evropě“ z roku 1996. Na jeho základě byl – mimo jiné - Generálním
direktoriátem pro podnikání vytvořen nástroj pro systematické hodnocení inovačního
prostředí (European Innovation Scoreboard). Ten hodnotí inovační kapacitu členů
EU v 18 indikátorech rozdělených do čtyř základních kategorií (lidské zdroje; tvorba
nového vědění; transfer a aplikace vědění; financování inovací, výstupy a trhy). ČR je
zatím schopna monitorovat jen 7 indikátorů (z důvodu rozdrobenosti inovační agendy
například zcela chybí údaje z oblasti transferu a aplikací vědění). Z tohoto (velmi
omezeného) srovnání se jako náš hlavní deficit jeví nedostatek aktivní populace mající
vysokoškolské vzdělání.
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Protože se sběrem dat se potýkají i ostatní kandidátské země, zpracovala Evropská
komise na základě národních zpráv srovnávací studii o inovační politice v šesti
kandidátských zemích21. Ta postihuje i některé kvalitativní rysy a tak vhodně doplňuje
poněkud redukcionistický „indikátorový přístup“. Celkově lze nedostatky v inovačním
profilu ČR shrnuje takto (European Commision 2001: 27-28):
Tabulka 6. Nedostatky v inovačním profilu České republiky podle zdrojů DG-Enterprise EU.
Výzvy a problémy

§ nárůst nezaměstnanosti,
§ neúspěšná privatizace velkých
podniků,

§ chybí dynamicky se rozvíjející sektor
malého a středního podnikání,

§ zpožďování reformy institucionálního
rámce,

§ nediversifikovaný a proměnný rámec

Překážky inovací

§ inovace je omezena pouze na
technický rozvoj,

§ expanze inovačních technologií

zahraničních firem je omezená
vzhledem ke křehkým vztahům
s domácími firmami,

§ nedostatečné spojení mezi průmyslem
a akademickou obcí.

regulačních mechanismů k zajištění
funkčnosti a expanze firem,

§ potřeba dále adaptovat pracovní sílu
na nový typ aktivit

§ potřeba zvýšit rozsah a flexibilitu
terciárního vzdělávání

§ privatizace průmyslového výzkumu

v letech 1993-95 vedla k prudkému
poklesu kapacit VaV nasměrovaných
k potřebám průmyslu

§ relativně nízká úroveň přidělování
patentů

O kultivaci vědění vypovídají hodně také indikátory pro sektory s vysokou přidanou
hodnotou („high-tech“). Podle exportních statistik lze určit proporci high-tech produktů
na celkovém objemu exportu/importu. Lze také zjišťovat podíl investic do znalostí (které
jsou vyjádřeny jako výdaje na postsekundární vzdělávání, výdaje na výzkum a vývoj
a investice do so�waru, očištěné o překrývání) na HDP a podílu investic do strojů a
zařízení na HDP. ČR vykazuje dlouhodobě nadprůměrnou míru investic do strojů a
zařízení (ČR 16,6 %, EU 8,0 %, OECD 9,0 %), nicméně i míra investic do znalostí je v
mezinárodním srovnání poměrně vysoká (ČR 3,3 %, EU 3,6 %, OECD 4,7 %). Onen
zásadní rozdíl vynikne teprve porovnáním investic do vědění a do strojů a zařízení: ČR
19,6 oproti EU 44,6 a OECD 51,3. Ze zemí EU je ČR srovnatelná pouze s Portugalskem
(19,0) či Řeckem (21,4), nedohlédne již na ujíždějící vlak znalostní ekonomiky Finska (73,3)
či Švédska (82,8) Kadeřábková (2002).
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4.5. Hlavní bariéry v kultivaci vědění v ČR
Metodiky sběru dat OECD, EU a dalších institucí nejsou vždy plně kompatibilní.
Podobně se různí výběr indikátorů, případně jejich váha. Proto je třeba při jejich interpretaci postupovat obezřetně. Některá zjištění se však znovu a znovu opakují, bez ohledu
na zvolenou metodologii. Jedná se např. o nedostatečné zastoupení lidí s terciárním
vzděláním v populaci, malou orientaci výzkumu a vývoje na potřeby společnosti,
nedokončenou restrukturalizaci ekonomiky či celkovou neduživost inovačního systému.
Následující kapitoly se snaží o shrnutí nejprokazatelnějších bariér v kultivaci vědění.

4.5.1. Ekonomické a právní prostředí
Hlavní prioritou devadesátých let v ekonomické oblasti byl přechod ze systému plánovacího řízení ekonomiky na tržní ekonomický systém. Strategie ekonomické reformy
vycházela z nutnosti vytvořit základní prvky tržního systému, jako jsou svoboda podnikání, soukromé vlastnictví, volný systém cen, využití volných peněžních prostředků
v systému komerčního bankovnictví. Hlavními procesy byly privatizace, vytvoření
nového bankovního systému, reforma zemědělského systému, restituce, reforma státní
správy, ustavení právního systému regulujícího tržní ekonomiku, tvorba nového sociálního systému, tvorba ekonomického prostředí atraktivního pro investory atd. Většina
těchto náročných úkolů byla v různé míře úspěšnosti dosažena. Doposud nebyl čas a
vůle k systematickému a cílevědomému nastavení podmínek příhodných pro zdravé
vědomostní procesy, jak to známe např. z Finska či Irska.
V řadě oblastí nedošlo k dostatečně důsledné transformaci. Především byl podceněn
význam regulace činnosti některých rozhodujících subjektů a sektorů ekonomiky,
jako jsou investiční fondy, bankovní a kapitálový trh. Negativní stránky transformace
se ukázaly zejména v nedostatcích právního a institucionálního rámce, které zvyšují
náklady ekonomických transakcí a snižují efektivnost využití zdrojů. Kromě hospodářské
kriminality je na vině také slabá schopnost vymáhání práva a nízká úroveň veřejné a
podnikové správy. Dalším negativem je nízká růstová výkonnost, kdy se ekonomika po
dvou recesích výrazně vzdálila evropské úrovni. Za slabé stránky ekonomiky jsou nadále
považovány nedostatečně rozvinuté malé a střední podniky a zdlouhavá restrukturalizace velkých neefektivních podniků.
Přestože potenciál růstu a efektivnosti malých a středních podniků je větší, než je tomu
ve velkých domácích firmách bez strategického partnera, podpora malým a středním
podnikům zůstává stále nedostatečná22. Chronickým problémem malých podniků je
u nás ztížený přístup k finančnímu kapitálu. Kromě nefunkčních bank tento problém
navíc ještě prohlubovaly vlády jednostrannou preferencí různých finančních úlev a
dotací velkým podnikům. Zatímco velké podniky vláda za posledních 10 let přímým
nebo nepřímým způsobem dotovala částkou mnoha set miliard Kč, dotace 26 miliard Kč
malým a středním podniků, se zhruba stejným podílem na tvorbě HDP, je jednostranným
zvýhodňováním sektoru, který dosud neprokázal svou životaschopnost. Malé a střední
podniky si od vlády zaslouží přinejmenším stejnou finanční podporu a systém úlev jako
velké podniky. Prostor k podnikání je navíc malým firmám zužován mimořádně vysokou
byrokratickou zátěží, která na ně dopadá mnohem tíživěji než na velké podniky.
Při podnikání v tržním hospodářství a za konkurence na globalizovaných světových
trzích jsou podniky vystaveny vnějším rizikům, kterým se musejí neustále přizpůsobovat.
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Bránění jejich vlivu pomocí ochranářské vládní politiky a přenášení rizik z hospodaření
podniků na vládu a na celou společnost je krátkozrakou a nebezpečnou politikou, která
vede k morální devastaci a následně k strnulosti ve vývoji společnosti. Každý vlastník
musí pociťovat odpovědnost za výsledky svého hospodaření. Motiv efektivnosti nesmí
být zpochybňován anti-stimuly přicházejícími ze strany státní politiky. Podniky s
neúspěšnou restrukturalizací by neměly být „odměňovány“ možností získat měkké
rozpočtové omezení, např. dotacemi od státu, odpuštěním daní nebo závazků vůči
bankám, dodavatelům a zaměstnancům. Vytváření těchto různých „polštářů“ působí
proti restrukturalizaci, efektivitě a konkurenceschopnosti.
Dlouhodobým problémem je vymahatelnost práva. Pokud jsou slabé zákony a nespolehlivé vynucování práva soudní mocí, hospodářská činnost se stává zbytečně drahou a
neefektivní a i nejschopnější manažeři selhávají. Účinný právní rámec je třeba v každé
zemi světa, ale zvláštní význam má pro ty transformující se.

4.5.2. Vzdělávání 23
České školství stále vykazuje znaky industriální éry – masovou a krátkodobou přípravu
laciné pracovní síly. Česká vzdělávací soustava má podobu pyramidy: široká základna, ale
ostrá špička. Na počátku života se v ČR vzdělávají téměř všichni a žáci se v mezinárodních
srovnáních výsledků v přírodních vědách (a částečně i v matematice) vedou velmi dobře.
Na středním stupni je to již horší průměr, což je dáno zejména nízkým podílem žáků na
gymnáziích, kde studuje pouze 17% mladých lidí (9% z celku na víceletých), což je ve
srovnání se zeměmi OECD vůbec nejméně (průměr asi 50%). Skutečný neuralgický bod
nastává pak v terciárním vzdělání, které stále nenabízí dostatek příležitostí, což je dáno
i nevhodnou strukturou studĳní oborů (nedostatek kratších – bakalářských – oborů).
Podle posledního sčítání lidu je v naší dospělé populaci (starších 15 let) pouze 8,9% lidí
s vysokoškolským vzděláním! Vcelku se občané ČR účastní vzdělávání o více než rok
a půl kratší dobu, než je průměr OECD (15,1 oproti 16,7 let) a jejich účast ve vzdělávání
s rostoucím věkem prudce klesá.
Výzkumy také ukázaly, že nerovnosti v mezigenerační reprodukci vzdělání jsou v ČR
daleko vyšší než v zemích EU. V ČR má dítě z rodiny se základním vzděláním téměř
devětkrát menší šanci dostat se na vysokou školu, než dítě z vysokoškolské rodiny (v
zemích EU je tato pravděpodobnost jen asi 3,7krát menší). Vzdělávací soustava se na
tomto výsledku podepisuje dvojitou úzkou selekcí - na víceletá gymnázia (již v jedenácti
letech) a na vysoké školy.
Obecně řečeno lze říci, že česká populace je sice vzdělaná, ale toto vzdělání neodpovídá
požadavkům doby. Výzkum PISA (2000) potvrdil poznatek, že patříme mezi země
s největším rozdíly mezi řešením praktických a „akademických“ úloh. Čím více se sledují
praktické dovednosti, tím horších výsledků naši žáci dosahují. Vinen je vzdělávací systém,
který přispívá k odtržení „akademického“ a „praktického pohledu na svět“. Jeden příklad
za všechny (Dvořák 2002):
„ … středoškoláci se … v hodinách matematiky dovědí řadu vzorců z teorie pravděpodobnosti.
Nedozvědí se však nic o vztahu výše úroku a rizika ztráty investice při investicích do cenných papírů,
nebo dokonce o tom, že vzorce teorie pravděpodobnosti, které jsou nuceni memorovat, by jim mohly
být k hodnocení rizika investice silně nápomocny. Konfrontováni potom s lákavou propagandou
podvodných kampeliček nemají vybavení, které by jim usnadnilo investiční rozhodování a včas
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je varovalo. Vybaveni … nadřenými vzorci teorie pravděpodobnosti, které neumějí použít, činí
rozhodnutí, nad kterými zůstává zdravý rozum stát.“

Také výzkum SIALS na populaci dospělých ukázal, že naším největším problémem je
práce s delším textem, zodpovídání otázek, na něž nelze odpovědět rutinním způsobem,
a řešení praktických problémů. Nedostatečné jsou také jazykové kompetence – zatímco
angličtinou již hovoří 49% dospělé populace EU, v ČR je to pouze 22%.
Přes všechny spekulace nemůžeme tvrdit, že bychom toužili po poznání a uměli tu
touhu probouzet. Výzkum TIMSS prokázal - přes výborné znalosti tehdejších „osmáků“
– nejmenší oblibu matematiky ze všech zúčastněných zemí, přičemž fyzika a chemie
nedopadly o moc lépe. Podobně Mezinárodní výzkum občanské výchovy ukázal rozpor
mezi nadprůměrnými znalostmi českých žáků a jejich pasivními postoji (přehled viz ÚIV
2002). Přes všechna oficiální ujištění a proklamace, stojí české školství na okraji zájmu.
Bylo zpracováno velké množství návrhů reforem, avšak ty se většinou vůbec nerealizovaly. V jádru této neschopnosti skutečné akce je víra, že náš vzdělávací systém je v zásadě
dobrý a žádné podstatné reformy nepotřebuje (snad kromě zvýšení platů učitelů).

4.5.3. Informační infrastruktura
Informační infrastrukturu lze vybudovat relativně snáze a v kratším časovém horizontu
nežli třeba lidský kapitál. Zatímco v mnoha indikátorech rozvoje lidských zdrojů je ČR na
samém chvostu zemí OECD (přístup k terciárnímu vzdělávání, platy a stáří učitelů, podíl
HDP na školství), v míře investic do ICT je ČR nad průměrem zemí OECD i EU (OECD
2002).
Počet pevných telefonních linek na 100 obyvatel vzrostl v ČR z 15 v roce 1990 na 56
v roce 1999. Internet je jednou z mála oblastí špičkových technologií, kde v podstatě
držíme krok se světem. Realizují se zajímavé projekty (Veřejné knihovny on-line, Internet
do škol). Mnohé členské země EU-15 podporují “Evropský počítačový řidičský průkaz”
(ECDL), který vznikl v ČR.
Složený Index informační společnosti však řadí ČR pouze do pole průměru z 55
monitorovaných zemí (28. místo za Portugalskem a Spojenými arabskými emiráty, před
Maďarskem a Malajsií24). Ve schopnosti participovat na probíhající informační revoluci
má naše země ještě rezervy.
Snad největším problémem je stav knihoven. V ČR neexistuje jediná skutečně
akademická knihovna srovnatelná se západními (na rozdíl např. od Maďarska). Studenti,
ale i mnozí výzkumní pracovníci tak nemají přístup k nejnovějšímu vědění, obsaženému
především v odborných časopisech, na internetu nedostupných (resp. dostupných jako
placená – a drahá - služba).

4.5.4. Inovační systém
Inovační systém je nejpalčivějším bodem kultivace vědění v ČR. Pod inovační systém se
řadí jak výzkum a vývoj, tak přenos poznatků, jejich aplikaci a komerční využití. Hlavní
neduhy VaV lze shrnout takto (Janeček 2002, Analýza 2002):
§ Nedostatek finanční podpory výzkumu - i podle poslední analýzy zaostává ČR za
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rozvinutými zeměmi ve výši podpory VaV ze státního rozpočtu i ze soukromých
zdrojů.
§ Prakticky nulová nepřímá podpora VaV, která vede ke stále snižujícím se výdajům na
podnikatelský VaV. Velké a střední firmy vynakládaly na výzkum a vývoj v letech
1996-1998 1 až 2 % svého ročního obratu, zatímco v zemích EU je to 4 až 10% (Analýza
2002). Nepřímá podpora VaV v některých rozvinutých zemích představuje okolo 25 %
celkové podpory.
§ Snaha podporovat neorientovaný základní výzkum na úkor výzkumu aplikovaného
a orientovaného (pouze základnímu výzkumu je určena institucionální podpora,
která představuje nadpoloviční část státní podpory, dále část programu Výzkumná
centra, grantový systém).
§ Značné oslabení aplikovaného výzkumu nešťastnou privatizací výzkumné základny
průmyslu a zrušením většiny ústavů Akademie věd, orientovaných na tuto oblast
(obojí v prvé polovině devadesátých let).
§ Přísné rozlišování mezi základním a aplikovaným výzkumem, ačkoli ve světě je
snahou tuto překážku všemožně minimalizovat.
§ Dosud málo rozšířené je financování institucí (ústavy, katedry) a odměňování
jednotlivců podle úspěšnosti. Je přitom zřejmé, že věda a výzkum nejsou rovnostářské
a že jsou založeny na čistě individuální schopnosti přinášet a prosazovat nové
myšlenky. (Předpisy stávajících rozpočtových a příspěvkových organizací umožňovaly
odměňovat podle výkonu jen ve velmi omezené míře).
§ Produkce vynálezů je v ČR na velmi nízké úrovni. Ve srovnání se zahraničím
nízký počet výsledků aplikovaného výzkumu – technologií, prototypů, poloprovozů,
ověřených technologií a patentů. Souvisí s hodnocením výsledků výzkumu výlučně
podle bibliografických údajů (citační analýza, přednášková činnost). Většina
akademických institucí (i poskytovatelů) nebere při hodnocení výsledků zřetel na
přihlášené patenty, prodané licence či jiné formy spolupráce s realizační sférou.
§ Nízký tlak na návratnost vložených prostředků, který lze dokumentovat mimo jiné
tím, že v posledních letech rostla podpora mnohem rychleji než počet výsledků
(Analýza 2002: 35).
Transfer technologií a využití poznatků VaV je snad nejproblematičtějším okruhem
celého procesu inovace. Navzdory všemu úsilí takřka nefunguje systematický proces,
kterým vznikají nové firmy, založené na realizaci výzkumných výsledků (označované
jako „spin-off“ nebo start-up firmy). Ve většině případů podnikají ve vědeckotechnických
parcích (VTP) firmy výrobní, postrádající inovační charakter. Firmy zde působí po léta a
inkubační charakter VTP je tím popřen.
Příčin, proč se nedaří převádět výsledky výzkumu do života je několik (Janeček 2002.):
§ Nechuť vědců a výzkumníků zabývat se praktickými problémy v rámci spolupráce
s realizační sférou, kde se vyžaduje konkrétní výsledek, obvykle v předem daném
termínu.
§ Nedostatek (či dokonce absence) marketingového pohledu na svět. Platí to samozřejmě
pro podnikatelskou oblast, ale i pro akademickou sféru. Jde o výběr výzkumných
námětů, které mají šanci na budoucí komercionalizaci a tím i podnikatelský úspěch.
Nelze se spokojit se vzájemným osočováním typu: “vy od nás nic nechcete” a naopak
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“vy nám nic nenabízíte”. Mimoběžné zájmy výzkumné a uživatelské sféry je nutno
překonávat postupně a zřejmě i s nemalým úsilím.
§ Nedostačující finanční podpora začínajícím firmám. V zahraničí funguje v této fázi
zejména tzv. F&F capital (Friends and Family), kterého se v ČR nedostává. O to
negativnější dopad má malá státní podpora různým formám rizikového kapitálu25.
§ Omezená (nebo žádná) možnost akademických institucí zakládat dceřinné firmy a
vkládat do nich hmotný i nehmotný majetek.
§ Chybějící nebo nedostatečná legislativa, např. v oblasti ochrany duševního vlastnictví
nebo podnikání v biotechnologiích.
§ Mentální zábrany potenciálních podnikatelů, nyní pracovníků VaV. Jde zejména o
podstoupení dosud nebývalého rizika, ale i o podvědomou nechuť zužitkovat výsledky
své odborné práce a stát se podnikatelem (dokonce úspěšným a tedy i bohatým). Svoji
roli zde hraje i čtyřicet let života v ochranářském prostředí socialistického státu.
§ Nedostatek (nebo absence) znalostí základů podnikání, kombinované s nutností
vstoupit do složitého a nepřátelského podnikatelského prostředí.
Je třeba zmínit i to, že ČR doposud chybí oficiální Inovační strategie vlády ČR, dokument, který by vzal do úvahy komplexně celou oblast. Je k dispozici pouze text „Inovační
politika ČR“, který připravila Asociace inovačního podnikání ČR.
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5

5.1. Kultivace vědění ve strategických dokumentech
Nejen vyspělé státy, ale i země jako jsou Estonsko, Indie, Čína, Malajsie, Ghana, Rwanda
či Filipíny již mají vypracované strategie vedoucí ke společnosti vědění či znalostní
ekonomice. Česká republika v tomto ohledu poněkud „zaspala“. Pravda, strategické cíle
a cesty jejich dosažení, které se týkají kultivace vědění jsou obsaženy v bezpočtu strategických a koncepčních dokumentech. Mezi ty nejvýznamnější patří: Národní politika
výzkumu a vývoje ČR; Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha); Státní
informační politika - Cesta k informační společnosti (přehled viz příloha 2).
Některé zásadní dokumenty však stále chybí (Inovační politika), jiné nejsou dostatečně
relevantní (Národní rozvojový plán), většina strategií je resortních a nemá procesuální
podobu. I když jsou cenným zdrojem uvažování, je třeba hledat cesty k jejich propojení a
nástroje k jejich skutečné, nikoli pouze virtuální realizaci.
Domníváme se, že nejlepším uchopením komplexní strategie kultivace vědění je členění
podle klíčových vědomostních procesů, které jdou napříč resorty. Podklady pro dále
navržená opatřená byly především:
§ dostupné strategické a koncepční materiály,
§ týmový brainstorming k řešení problémů identifikovaných v kapitole 4,
§ zahraniční inspirace (shrnutí viz boxy 2,3,4),
§ publikované studie CESES, expertní šetření z roku 2001 a výzkum „Češi na cestě za
vlastní budoucností“,
§ podkladová studie M. Janečka a připomínky oponentů práce.
Nejde o vyčerpávající přehled všech možných opatření na podporu kultivace vědění,
ani o přehledný výtah z již zpracovaných dokumentů. Popisujeme především ta opatření,
která považujeme za klíčová pro nastartování změn, příznivých pro kultivaci vědění, a
která mají jakýsi multiplikační efekt. Pokud jde o horizont realizace a specifikaci nástrojů,
uvažujeme o opatřeních v jakýchsi obecnějších blocích, které mají podobu dlouhodobých
procesů, jejichž výsledky lze pozorovat v horizontu 10-15 let. Pokud to je možné, snažíme
se také alespoň zmínit některá konkrétní opatření, která by měla být realizována
bezodkladně a která demonstrují směr těchto procesů.
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BOX 3
Systém podpory inovací ve státě Izrael26 :
§ Stát prioritně podporuje studium na vysokých školách.
§ Stát vyčleňuje nemalé prostředky na podporu start-upů, pro výběr
projektů je instalován systém, řízený ministerstvem průmyslu.
§ Vybírají se projekty s nejlepší odbornou úrovní a nejvyšším potenciálem,
neexistuje rovnostářství.
§ Firmy operují v inkubátorech, které mají rozsáhlé možnosti (od pomoci až
po kontrolu čerpání státních prostředků).
§ Stát bohatě dotuje fondy rizikového kapitálu, které jsou hlavními investory
do nově vznikajících firem (kterým jinak nikdo nepůjčí).
§ První fond rizikového kapitálu pomohla vytvořit izraelská vláda, pokud
se někdo v Izraeli rozhodl vytvořit venture capitalový fond a vložil do něj
např. 50 mil.$, vláda vložila dalších 50 mil.$, kdy v úspěšném projektu
fungoval vládní vklad jako půjčka, pokud projekt neuspěl, choval se státní
vklad jako investice a nic se nemuselo vracet. To vyvolalo zájem fondů o
vstup do Izraele, protože vládní investice znamenala snížení rizika.
§ Pro pobyt v inkubátoru platí přísná pravidla, firmy zde např. nemohou
působit déle, než 3 roky (pak buď zaniknou, nebo jsou schopny samostatné
existence).
§ Velký význam se připisuje marketingu, vč. prezentace nabídek produktů.
§ Role inovačních firem v ekonomice Izraele je zásadní, v mnoha oborech
patří ke světové špičce.

5.2. Hlavní proudy kultivace vědění
5.2.1. Celoživotní učení
Základním cílem je skutečná realizace konceptu celoživotního učení – společnost, v níž
lidé mají možnost učit se, chtějí se učit a umějí se učit v průběhu celého svého života: „individuální a sociální rozvoj všeho druhu a ve všech prostředích – jak formálně ve školách,
v institucích vzdělávání odborného, terciárního i vzdělávání dospělých, tak i neformálně
doma, na pracovišti, v obci“ (OECD 1997).
K tomu je potřeba:
§ Změna pohledu na vzdělávací instituce: chápat je jako budování odvětví, které
vytlačuje těžký průmysl z pozice motoru hospodářského růstu - „konstituovat
vzdělanostní sektor jako dominantní ekonomický sektor“ (Valenčík 2002). Aby byl
vzdělávací systém pružný a neprodukoval „nedodělky“ či „strukturální omyly“,
musí být jeho koncové stupně (učňovské školy, střední odborné školy, vysoké školy,
rekvalifikace) zainteresovány (finančně) na uplatnění svých absolventů na profesních
trzích. Klíčové jsou zde zejména vysoké školy. Nebude efektivnosti, nebude žádný
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zájem na inovacích a vylepšeních, pokud nebude fungovat systém „zpětného
financování“ v opravdu konkurenčním prostředí. To lze zajistit pouze pokud budou
školy podporovány diferencovaně podle své kvality. Zelenou musí dostat všechny
instituce, které mají pro studenty vysokou přidanou hodnotu, zatímco podpora
institucí „pasivních“ by měly přestat, bez ohledu na jejich typ či tradici. Nezbytná
optimalizace sítě škol se musí uskutečnit na základě kvality, výkonu a užitečnosti
školy, a nikoli na základě centrálního, úředního rozhodnutí.
§ Prohloubení zájmu o učení a motivace k dalšímu vzdělávání. Motivace k dalšímu
studiu musí být postavena do centra učebních osnov a začít být považována za zcela
legitimní – a primární – vzdělávací cíl. Lze ji dosáhnout např. vedením k samostatnosti,
tvořivosti, vědecké práci, podnikavosti. Zájem o učení lze ale podporovat i v dospělém
věku, jak svědčí např. finský projekt „Well-being at work“ (Suurla 2002), který se snaží
zabránit syndromu vyhoření v práci a učinit práci zábavnější. Lidé, kteří si chtějí
doplnit vzdělání, musí být ve svém úsilí podporováni (ve veřejném sektoru, např.
automatickým zvýšením ohodnocení).
§ Zvýšení nabídky relevantních vzdělávacích příležitostí. Úzce souvisí s předchozími
body. Je třeba rozšířit především nabídku nižších stupňů terciárního vzdělání
(bakalářský stupeň, vyšší odborné školy) a přizpůsobit obsah schopnostem a zájmům
studentů (půjde o jiné studenty, než ty kteří jsou tradičně spojováni s terciárním
vzděláním!). Vzdělávací programy vysokých škol musí být urychleně strukturovány
do tří cyklů (bakalářský, magisterský, doktorský) a dílčích modulů. Ty umožňují
absolvovat pouze určitou část studĳního programu (např. pro ty, kteří v současné
chvíli nemohou absolvovat celý studĳní program, jako jsou ženy na mateřské
dovolené) a podstatně zvyšují prostupnost mezi různými typy terciárních institucí.
To platí také pro nabídku dalšího vzdělávání, která musí respektovat individuální
potřeby dospělých.
§ Radikální navýšení prostředků vynaložených na učení. Zvýšení množství veřejných
výdajů na vzdělání na úroveň vyspělých zemí, avšak při celkovém zvýšení proporcí
neveřejných financí (včetně účasti zaměstnavatelů a studentů). Zavedení školného
i na veřejných vysokých školách je nepopulární, avšak nutný krok. Aby se zvýšil
zájem podniků investovat do vědění, je možné zavést daňové úlevy při investicích do
vzdělání svých zaměstnanců tak, jak je to např. ve Francii. Zvýšení prostředků však
musí předcházet zefektivnění chodu vzdělávacího systému, včetně tzv. optimalizace
sítě škol.
§ Naučit studenty učit se. Jde o zcela radikální proměnu „zakódovaného“ nastavení
našich škol. Ty přes všechny proklamace stále upřednostňují „vědění, že“, před
„věděním, jak“ a „věděním, proč“ a nepěstují širší dovednosti uplatnitelné v praktickém
životě. Nic se nezmění, pokud vzdělávací cíle nebudou formulovány aktivně a dokud
základní formy ověřování znalostí (od všech druhů školních písemných testů, přes
maturitu až po přĳímající zkoušky) nezačnou hodnotit schopnost řešit problémy.
Na úrovni třídy to znamená: individuálnější přístup k žákům, zvýšení možnosti
jejich volby, mnohem větší pozornost věnovanou četbě delších textů, vyhledávání
důležitých informací v těchto textech, obhajobě vlastního názoru a skupinovou práci
na projektech.
§ Zajistit rovné vzdělávací příležitosti pro všechny děti a studenty. To není jen
morální imperativ, ale také existenční nutnost. Současný globální vývoj (viz kapitola 2)
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vede k tomu, že největším bohatstvím budoucnosti jsou lidé samotní a plýtvání jejich
potenciálem může mít pro společnost fatální následky. U nás to znamená především
otevření terciárního vzdělávání a zabránění dalšímu rozevírání nůžek mezi víceletými
gymnázii a „zbytkovým“ druhým stupněm základních škol. Kromě omezení míst na
víceletých gymnáziích (jejich úplné a náhlé zrušení by možná přineslo více škody
než užitku), je třeba uvažovat o dalších opatřeních: zkvalitnění výuky na 2. stupni
základních škol, posílení všeobecného vzdělání na středních odborných školách a
učilištích, vytváření speciálních programů pro handicapované, talenty atd.
§ Systematicky hodnotit výsledky na národní i regionální úrovni. Je poněkud paradoxní, že přes vysokou míru školního „vykazování“, jsou v mnohém naše představy
o vzdělávacím systému stále dosti nepřesné a vágní. Snad proto, že „školství rozumí
každý“ a „dat je mnoho“, je hloubkových reflexí, přesvědčivě empiricky podložených
překvapivě málo, a to na všech vzdělávacích úrovních. Kromě revize informačního
systému a vybudování mechanismů hodnocení kvality, je třeba domyslet způsob seznamování veřejnosti s těmito výsledky. Veřejnost musí být vtáhnuta do této diskuse
a musí mít k dispozici objektivní informace pro své rozhodování. Jedním z prvních
kroků budování objektivní reflexe školství je bezodkladné zavedení státních maturit a
navrácení její vypovídající hodnoty, kterou dávno ztratila.
§ Změna přípravy pedagogických pracovníků před i během služby. Jak jsme ukázali,
náš vzdělávací systém neprobouzí vlastní myšlení a řešení problémů, přitom vlastní
myšlení je bezvýhradnou podmínkou tvořivosti. Osnovy se mohou měnit, zkoušky
také, ale pokud se nezmění učitelé, opatření navrhovaná v předchozích odstavcích
přĳdou vniveč.

5.2.2. Produkce vědění
Pro úspěšnou kultivaci vědění je charakteristické „zesíťování“ různorodých typů
aktérů vytvářejících vědění, vysoká míra diverzifikovaných prostředků vynakládaných
na produkci nového vědění a velká míra „vědění produkovaného v kontextu aplikace“
(Gibbons 1994).
Abychom toho dosáhli, je potřeba:
§ Změnit pohled na produkci vědění. Mnohé problémy produkce vědění u nás pramení
z toho, že výzkum a vývoj jsou u nás stále chápány jako oblasti, které se řídí svými
vlastními pravidly a mohou se vyvíjet relativně nezávisle od společnosti a ekonomiky.
V představách laiků i vědců doposud dominuje model „tlaku vědy“ („science push“),
kde specializovaná výzkumná pracoviště nabízejí své výsledky komerční sféře,
zatímco na Západě (a především v USA) má přinejmenším stejnou váhu model „tahu
vědy“ („science pull“), kde pracoviště výzkumu a vývoje pracují ve velké míře také
na zakázkách podle cílových požadavků klientů. V první řadě je tedy třeba změnit
myšlení a přĳmout taková opatření, aby se produkce vědění stala společensky a
ekonomicky odpovědnou („akontabilní“) a svět vědy přestal být izolován od svého
okolí.
§ Klást důraz na kvalitu a výsledky. Regulace a podmínky podpory institucí
produkujících vědění musí být takové, že začlenění dané instituce pod tu či onu
organizační strukturu bude stále méně důležité a že kritérii se stanou skutečný výkon a
profesionální kvalita. Zatím tomu tak není - rovnostářské přístupy a snahy o konzervaci
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nevýkonných struktur jsou doposud velmi silné. Je potřeba napravit současnou praxi
a přidělovat finanční prostředky skutečně podle úrovně dosahovaných výsledků.
Produkce vědění je u nás stále postavena na principu „publish or perish“ (publikuj
nebo zhyň) – měřítkem kvality je počet publikací v renomovaných publikacích nikoli
přínos pro společnost. Mezi kritéria kvality je tak třeba mnohem více zařadit míru
užitečnosti výsledků, jako jsou: „počet podaných (přĳatých) patentů, počet prodaných
licencí a příjmy z nich, počet nově vzniklých firem (spin-off), případně další případy
úspěšné spolupráce s uživatelskou sférou“ (Janeček 2002).
§ Najít rovnováhu mezi zastoupením různých aktérů a různým typem vědění.
V současné době nemůžeme hovořit o vyváženosti aktérů produkujících vědění, a
tedy ani rovnováze mezi různými typy vědění. Analýzy ukazují, že ČR trpí, podobně
jako většina ostatních evropských zemí, zaostáváním v produkci aplikovaného vědění
a že převažuje teoretické zaměření výzkumu (drtivá většina dosažených výsledků jsou
publikace). Disproporce mezi jednotlivými částmi výzkumu přitom spíše dále roste.
V posledních letech byly nejvíce kráceny výdaje na průmyslový výzkum a vývoj a jeho
podíl na celkových výdajích dále poklesl (Analýza 2002: 86). Přitom průmyslový VaV
se doposud nevzpamatoval z neuvážené privatizace z počátku devadesátých let. Jako
první je třeba urychleně zavést nepřímé nástroje jeho podpory (ve formě daňových
úlev pro subjekty, které z vlastních zdrojů VaV pořizují, či podporují).
§ Zvýšit a diverzifikovat prostředky investované do produkce vědění. Nedostatečný
objem prostředků vydávaných na VaV je chronickým problémem. Přes slibované
zvýšení veřejných prostředků, došlo naopak k jejich krácení. Už teď je však jasné, že
veřejné rozpočty ani těch nejbohatších zemí požadavky doby prostě neutáhnou. Česká
republika (spolu s Polskem a Maďarskem) stále vykazuje ve srovnání se zeměmi
OECD stále nejvyšší podíl státu na financování VaV. Je třeba hledat další, neveřejné
zdroje, což je velmi obtížné v situaci, kdy se mnozí badatelé stále domnívají, že věda
musí být státem plně podporována. Začít je potřeba s VaV na vysokých školách, který
je doposud financován v podstatě pouze ze státního rozpočtu, kdežto v zahraničí se
na jeho financování významně podílí i podnikatelský sektor.
§ Podporovat odvážné a náročné projekty. VaV je do jisté míry podobný burze: pokud
chcete hodně vyhrát, musíte hodně riskovat. Odvaha investovat do nejistých projektů
je u nás malá. Z tohoto důvodu se bádá pouze na věcech, které mají v podstatě
stoprocentní šanci na úspěch. Dosažené výsledky tak mají prakticky nulovou
přidanou hodnotu a nikterak nezvyšují naši konkurenční výhodu. Zarážející je, že
tato tendence „bádat již nad vybádaným“ lze pozorovat i v základním výzkumu, kam
rozhodně nepatří. Je potřeba vyčlenit prostředky investované do nejistých projektů,
přidělovaných za předpokladu vysoké přidané hodnoty v případě úspěchu.
§ Propojovat aktéry produkující vědění a zajistit flexibilní vznik výzkumných
týmů. Český VaV doposud trpí značnou roztříštěností a rozmělněním přidělených
prostředků. Koncentrace úsilí, prostředků a invence se však nedosáhne vytvořením
jedné „superorganizace“, která má monopol na produkci nového vědění (a jedné, která
disponuje prostředky), ale naopak vytvářením sítí mezi maximálně různorodými
subjekty. Jednou z největších výzev v této oblasti je budování formálních i
neformálních strategických aliancí mezi všemi dobrými hráči, propojování „ostrůvků
nadprůměrnosti“, ať už z Akademie věd ČR, resortních výzkumných ústavů, vysokých
škol či podnikatelské sféry. Jednou z možností jsou velké národní programy, vedené
snahou vyřešit nějaký rozsáhlý úkol či problém, k čemuž je potřeba, jak teoretického,
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tak aplikovaného vědění. Dále je třeba zvrátit trend růstu podílu institucionálních
prostředků na úkor účelových a více preferovat projektovou formu podpory, která
umožňuje flexibilnější obměnu týmu a větší otevřenost novým myšlenkám.

BOX 4
Finsko
Finský ekonomický vývoj zaznamenal v poslední dekádě významné změny.
Období 1989-1991 je charakteristické poklesem růstu z více než 5% na méně než
–5%. Návrat růstu do kladných položek nastává po roce 1993, nezaměstnanost
však vzrostla na počátku 90. let na téměř 20%. Během deseti let přešlo Finsko
z lesního průmyslu na duální strategii – lesní a telekomunikační. Od 80. let
rostou investice do VaV, včetně vládních, významně nad průměr OECD (v r. 2000
3,5% HDP). Udržení rychlé dynamiky HDP ke konci 90.let (cca 5,2 % v l. 199799) a očekávané pokračování trendu v l. 2000-2005 (cca 3,5 %), je v rozhodující
míře ovlivňováno dynamickým vývojem sektorů spojených s rozvojem tzv.
nové ekonomiky, tj. s širokou aplikací ICT. To umožňuje udržovat vysokou
konkurenční schopnost finských výrobků na světových trzích. Tento vývoj bude
posilován privatizací státem vlastněných telekomunikačních podniků.
Významný je růst společnosti Nokia, který přispěl v roce 2000 k růstu HDP
Finska 1⁄3 tohoto růstu. Nokia je vzhledem k velikosti Finska neuvěřitelně velká
společnost, tvoří 60% ocenění trhu na Helsinki Stock Exchange, představuje
45% komerčního sektoru VaV ve Finsku a produkuje 20% exportu. Zároveň
však Nokia znamená jen 5% průmyslové zaměstnanosti, 3% HDP a 1% celkové
zaměstnanosti. (Roli Nokia nelze samozřejmě přehánět, na finském trhu ICT
existuje mnoho dalších firem.)
Finská situace je výjimečná, lze se však inspirovat a využít příležitost, pokud
a když přĳde:
§ významné restrukturalizační procesy průmyslu Finska na nové technologie
a další odvětví
§ ve Finsku je věnována pozornost kultivaci potenciálu kvalifikovaných
pracovních sil a obnovení potenciálu vědy a výzkumu
§ ve Finsku se vedle zdrojů z bankovního sektoru využívá ve větším měřítku
rizikového kapitálu (podobně Izrael), zejména pro podporu inovační aktivity
firem (finská ekonomika využívá finančních prostředků z privatizace pro
podporu operací rizikového kapitálu orientovaných na posilování inovační
aktivity a konkurenční schopnosti, k tomuto účelu je využívána státem
vlastněná společnost Finish Industry Investment Ltd.).

5.2.3. Aplikace vědění
Završením inovačního procesu je realizace, aplikace a zhodnocení vědění. Právě v oblasti
„implementace“/komercionalizace vědění zaostáváme za vyspělými evropskými státy,
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které samy pokulhávají za USA: Podle Bílé knihy Evropské komise je největší slabinou
evropské ekonomiky malá schopnost využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
EU i OECD proto věnují obrovskou pozornost zavádění inovací. Je možné čerpat z široké
škály opatření, která používají různé země, i z nepřeberného množství analýz na toto
téma. Stát by měl vytvářet obecné podmínky a stimuly pro rozvoj privátních iniciativ
v zavádění inovací. K tomu je třeba zejména (Janeček 2002, RVV 1999, Inovační strategie
ČR):
§ Podpora vzniku a rozvoje inovativních malých a středních podniků prostřednictvím
inovativních investic. Zavádění inovací je z principu věci značně rizikové. Proto
je vhodné zřídit státem podporované fondy zárodečného (seed), rizikového a
rozvojového (venture) kapitálu, zaměřených na investice do inovativních projektů.
Vytvoření státem podporovaných fondů zárodečného kapitálu, úzce spolupracujících
s podnikatelskými inkubátory by zvýšilo počet nově vzniklých technologicky orientovaných firem, zakládaných především vědeckými – nejlépe mladými - pracovníky
(„start-ups“, „spin-offs“). Zřízení fondů rizikového kapitálu a částečné (!) převzetí
rizika ze strany státu by zvýšilo ochotu investovat do inovativních projektů. Obecně
by inovačnímu prostředí prospělo také zavedení nepřímých nástrojů podpory VaV.
V krátkodobém horizontu by měla být novelizací vysokoškolského zákona otevřena
příležitost pro podnikání VŠ vkládáním majetku (zejména duševního) do obchodních
firem.
§ Podpora přejímání výsledků VaV dosažených na akademických pracovištích
a vysokých školách soukromými podniky. Cílem této podpory je vytvoření
dlouhodobých vazeb a spolupráce mezi akademickými pracovišti a uživateli
výsledků výzkumu, zejména průmyslem. Jednou z možností je budování společných
výzkumně-vývojových pracovišť výrobních podniků s akademickými institucemi
(formou státních dotací). Další možností je státní subvencování výzkumných a vývojových zakázek, které objednávají podniky bez vlastních výzkumných kapacit u
akademických a vysokoškolských pracovišť. Je určitě dobré pokračovat v zakládání a
podpoře provozu vědeckotechnických parků. Bylo by však vhodné provést prověrku
jejich účinnosti, porovnat jejich pravomoci a fungování s obdobnými zahraničními
institucemi a na základě této analýzy provést potřebné korekce.
§ Podpora „vnitřní inovační cesty“ tj. posílení výzkumu a vývoje prováděného
podniky. Jedná se o rozšiřování výzkumné a vývojové základny soukromé sféry
a jejího zaměření na inovace vyšších řádů. Může jít o zvýhodnění těch podniků,
které aplikují svůj VaV při zadávání státních zakázek (formulace zakázky požadující
určité know-how - např. patentově chráněné - výhradně z domácí firmy) či podporu
budování účelových společných výzkumně-vývojových pracovišť výrobních podniků
s akademickými institucemi.
§ Stimulace pracovníků ke komerční realizaci výsledků. Součástí systému na podporu
zavádění inovací by měl být rovněž systém stimulace pracovníků VaV k realizaci
jejich výzkumných a vývojových výsledků v praxi. Výrazně a na všech úrovních by
se mělo zvýšit úsilí o hledání vhodných témat k aplikaci vědění. Začíná to výběrem
témat vědecké práce (vč. diplomových a disertačních prací) s vyšší šancí na budoucí
realizaci, což se musí opírat o širší znalost literatury, včetně patentové i o větší sepětí
s praxí. Podle vzoru Německa by bylo možné zřídit kurzy vzdělávání výzkumných
pracovníků o základech podnikání a demonstrovat účinné přístupy k inovacím.
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5.2.4. Rozšiřování (difúze) vědění
Vědění a informace mají minimální efekt, pokud nejsou rozšiřovány mimo okruh svého
vzniku. Proto je třeba kultivovat cesty, kterými se vědění - ve všech svých formách - může
rychle, spolehlivě a bezpečně šířit a podporovat ochotu a schopnost subjektů vědění
interagovat a komunikovat mezi sebou, a tímto způsobem sdílet a vyměňovat si vědění.
Měli bychom tedy usilovat především o:
§ Další rozvoj informační infrastruktury a informační společnosti a realizaci cílů
Státní informační politiky (SIP) a eEurope+. Jde zejména o liberalizaci telekomunikací,
snižování ceny přístupu k internetu, informační gramotnost a elektronický obchod.
Daleko větší pozornost je třeba věnovat knihovnictví, především pak zjednodušení
přístupu a zapojení do mezinárodních elektronických databází pro všechny potenciální uživatele. Tím by se alespoň částečně řešil dlouhodobě kritický stav knihovního
fondu, především pak nedostatek špičkových odborných časopisů.
§ Rozvinutí komunikace mezi různorodými aktéry. Difúze tichého vědění je závislá
na komunikaci a spolupráci všech typů zúčastněných aktérů. Důležitá je především
mobilita všeho druhu: geografická, institucionální i oborová. Bylo by velmi žádoucí
zavést programy na podporu zvýšené mobility pracovníků VaV mezi akademickými a
komerčními organizacemi. K řešení stále ještě nedostatečné komunikace mezi vysokými školami, AV ČR a průmyslem by přispěla úprava grantové politiky a udělování
finančních prostředků na společné projekty. Na opačném spektru pracovního trhu,
by bylo vhodné rozvinout programy na podporu geografické pracovní mobility, které
by se staly alternativou k podporám v nezaměstnanosti a částečně otupily tradiční
neochotu stěhovat se za prací, prohloubenou nefungujícím trhem s byty. Problémem
k řešení je také nedostatečná mezigenerační komunikace pracovníků VaV. Možným
nástrojem je jednak vyšší podíl výzkumu na vysokých školách (mladí potenciální výzkumníci mají možnost pozorovat zkušené praktiky vědy), jednak specifické programy
(např. doktorské granty).
§ Prohloubení zapojování do mezinárodních struktur. Zapojování do mezinárodních
struktur výzkumu a vývoje, ale také struktur vzdělávacích, neznamená jen přístup
k nejnovějším poznatkům z jednotlivých oborů, ale také šanci učit se příkladem od
jiných. ČR se zapojila do procesu vytváření Evropského výzkumného prostoru, avšak
její role by mohla a měla být aktivnější, především pokud jde o české podniky. Kromě
mobility našich vědomostních pracovníků je potřeba daleko více přitahovat kvalitní
odborníky ze zahraničí do České republiky. První krokem je volný pohyb vědců
cizinců do ČR a odstranění plošných byrokratických předpisů v zaměstnávání vysoce
kvalifikovaných odborníků.
§ Využívat více poznatky ze zahraničí. Vědění neklesá v ceně s jeho užitím.
Zatímco dříve se státy zaměřovaly takřka výhradně na produkci vědění na svém
území, v poslední době se zájem významně soustřeďuje také na „dovoz“ vědění
produkovaného jinde. U nás se dodnes daří představě, že je potřeba pěstovat všechny
obory VaV na národní úrovni (nejlépe všechny stejnou měrou). Přitom je zřejmé, že
jsou oblasti, kde je daleko výhodnější a efektivnější získávat vědění a know-how ze
zahraničí než z investic do národních výzkumných kapacit. Mnoho prostředků je
vynaloženo na „vymýšlení již vymyšleného“, především díky neznalosti aktuálního
stavu poznání v zahraničí. Efektivní využívání zahraničních zkušeností a aplikace na
naše podmínky, včetně tzv. franchasingu, je u nás doposud v počátcích. Strategické
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aliance se zahraničními partnery však mohou umožnit přenos know-how pouze
za předpokladu, že naši vědci a technici budou schopni toto vědění absorbovat a
adaptovat je pro potřeby místních trhů.

5.2.5. Management (řízení) vědění
Management (řízení) vědění je ústředním vědomostním procesem, který nastavuje
pravidla a podmínky pro další vědomostní procesy. Jak už bylo řečeno, inovace, tvořivost,
ale i učení jsou procesy, které nelze diktovat, ale je pouze možné (a nutné) nastavit a
podporovat prostředí, ve kterém se jim daří, a naopak odstraňovat všechny bariéry, které
jim zabraňují. Nová éra vyžaduje nový způsob podpory vědomostních procesů. Místo
přímé podpory a kontroly se začíná rodit nový a mnohem obtížnější úkol: vytvořit takové
prostředí, kde je nejrozumnější individuální volbou učit se, investovat do svých schopností, být tvořivý a snažit se využít dostupného vědění k tvorbě svého i společenského
bohatství.
Za prvé je třeba pracovat na změně myšlení všech segmentů naší společnosti – od
politiků, přes vědce a učitele až po „obyčejné občany“. Kultivace vědění se musí stát absolutní prioritou. Je potřeba přesvědčit politiky a veřejnost, že vědění není už „jen“ kulturou
či hodnotou, ale že je jediným klíčem ke konkurenceschopnosti a následně blahobytu a
zvýšení kvality života. Je potřeba otevřeně přiznat: mají-li se zvýšit prostředky vydávané
společností na celoživotní učení, tvorbu nových poznatků a jejich aplikaci, bude potřeba,
aby tyto náklady nenesl jen stát, ale všichni, kteří se těchto procesů účastní. Podobně:
mají-li investice do produkce vědění vést ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, musí být doprovázeny důkladnou restrukturalizací podniků.
Kritérium kultivace vědění by se mělo začlenit do všech strategických dokumentů a
tyto obecnější proklamace pak promítnout do konkrétnějších politik. Národní rozvojový
plán s příslušnými sektorovými operačními plány by bylo třeba inovovat v duchu kultivace vědění. Měla by být také konečně zpracována a vládou schválena Inovační strategie.
I všechny právní normy by měly být posuzovány z hlediska jejich vlivu na kultivaci
vědění, podobně jako se posuzují z hlediska acquis communautaire. Podmínkou takového
přístupu je neustálá reflexe, dobrá znalost současné situace a vytvoření systému, který
bude permanentně sledovat (monitorovat) aktuální stav kultivace vědění v ČR.
Kultivace vědění je závislá na splnění několika podmínek. Tou první je zajištění
spravedlivého konkurenčního prostředí. Musí skončit neperspektivní podpora velkých,
avšak nevýkonných podniků. Podpora podnikání a malých a středních podniků musí
preferovat produkci technologicky náročných komodit a služeb a musí být prováděna
transparentní cestou. Podobně je třeba skoncovat s neustálou změnou podmínek (včetně
např. častých novelizací obchodního zákoníku) a vytvořit stabilní podnikatelskou legislativu, která vyžaduje jen tak náročnou administrativu, jak je nezbytně nutné. Příliš
komplikované normy a předpisy by měly být zjednodušeny, případně odstraněny (viz
např. vývoj formuláře pro daňové přiznání osob, samostatně výdělečně činných).
Za druhé je třeba pěstovat vědění příznivé makroekonomické podmínky vhodnou
daňovou, úvěrovou a fiskální politikou. Mnohem věští procento veřejných rozpočtů musí
být alokováno do „vědomostních“ sektorů. Mělo by se také pokračovat v současném
přehodnocení priorit investic a investičních pobídek směrem k preferenci investic do
sektorů s vysokou přidanou hodnotou. Nejde pouze o objem přímých zahraničních
investic, ale také o jejich strukturu.
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Podobně jako všechny ostatní, na znalostech založené ekonomiky, musíme zlepšit
ochranu duševního vlastnictví tak, aby se investice do vědění skutečně staly návratnými
a nenastal problém černých pasažérů, tj. aby komerčně produkované vědění bylo
dostatečně chráněno.
Vláda by měla pochopit svou odpovědnost za prosperitu země tak, že bude soustavně,
přísně a důsledně vynucovat právo. Bez efektivního boje státu s organizovaným zločinem
a korupcí lidé těžko uvěří, že nejlepší cestou k tvorbě bohatství je poctivá práce. Teprve v
pevném rámci právního státu se otevírá prostor pro spolupráci na společné akci.
Je zřejmé, že postupně nabývá v ČR zájem o procesy kultivace vědění, což naposledy
dosvědčuje jmenování místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Jakkoli je
třeba takový čin ocenit, je potřeba konečně chápat vědomostní procesy jako jeden celek
a navzájem je koordinovat. Pokud by byla někdy v budoucnu vytvořena koordinující
instituce, už její samotný název by měl naznačovat dynamiku vědomostních procesů.

5.3. Aktéři realizace strategického tahu
Aktéři a konkrétní nositelé se musí nezbytně nacházet v jádru realizace kultivace vědění.
Stanovit jejich podíl a roli je však velmi nesnadné, protože jak již bylo řečeno, vědění je
multidimenzionální pojem. Kultivace vědění se týká doslova každého jednotlivce i instituce. Nabývá však velmi různorodých podob.

5.3.1. Vytváření podmínek pro vědomostní procesy a jejich podpora
Hlavní aktérem je tu stát (Parlament, vláda a příslušná ministerstva), poradní a
koordinační orgány státu (Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj - RVV) a instituce státem
zřízené (Česká agentura pro zahraniční investice Czechinvest, Česká agentura pro
zahraniční obchod Czechtrade).
Parlament by měl přĳmout či upravit právní normy (zákon o inovacích; zákon o
biotechnologiích, předložený ministerstvem zdravotnictví; zákon o ochraně duševního
vlastnictví, předložený ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. Úřadem průmyslového
vlastnictví; komplex školských zákonů, předložených ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy).
Státní správa (i zákonodárná moc) by neměla připustit další zhoršování podnikatelského
prostředí. Stát by měl naopak dělat všechno proto, aby se v této oblasti stal zbytečným. Ne
tak, že jednoduše předá odpovědnost jiným, ale tak, že formou stanovení jasných pravidel
hry, vytvářením příznivých podmínek a rozvojovými programy vypěstuje v ostatních
aktérech iniciativu a oni převezmou věci do svých rukou.
Vzhledem k tomu, že kultivace vědění je dlouhodobý proces a projeví se až
v dlouhodobém horizontu, nelze reálně očekávat od politiků přílišnou zainteresovanost.
Je proto na akademických a podnikatelských kruzích, aby společně formulovaly vizi
kultivace vědění a hledaly její prosazení napříč politickým spektrem. Orgány jako jsou
např. Rada vysokých škol nebo Rada vlády pro výzkum a vývoj musí sehrát daleko větší
roli nejen při koncipování strategií, které se jich bezprostředně týkají (a kterou plní dobře),
ale musí daleko aktivněji vstupovat do práce na dalších strategických dokumentech, kde
jejich role není stanovena explicitně.
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5.3.2. Podpora celoživotního učení
Také u tohoto vědomostního procesu platí, že se týká všech myslitelných aktérů.
V centru nemůže být nikdo jiný než učící se jednotlivec a organizace. Pokud nepřeberou
iniciativu oni, je snažení ostatních aktérů zbytečné. Je tedy třeba motivovat k učení
v souladu s nejnovějšími poznatky, a to především ty, kteří mají vzdělání nejméně a kteří
ho také zpravidla nejméně vyhledávají.
Role veřejných vzdělávacích institucí je v určitých ohledech nezastupitelná, expanze
vzdělávacího sektoru by však měla být vedena především nestátními neziskovými i
ziskovými organizacemi. Tradiční české rovnostářství se takového trendu obává, avšak
teprve konstituování opravdového vzdělávacího trhu může vybudovat některé zdravé
postoje: poskytovat co nejužitečnější vzdělání co nejefektivněji. Právě zde se mohou rodit
příklady hodné následování a zdroje tolik potřebných inovací.
Pokud jde o stát, je třeba zmenšovat jeho roli v operativním rozhodování a naopak silně
posílit jeho roli strategickou, koncepční, rozvojovou a kontrolní. Od hodnocení vstupů
by měl postupně přejít k hodnocení výstupů - to ale znamená nejdříve hodnotu výstupů
definovat.

5.3.3. Produkce vědění
Hlavními aktéry produkce vědění jsou zejména Akademie věd ČR, vysoké školy,
resortní výzkum a vývoj a průmyslové a vývojové instituce. Bylo by sebevražedné jakékoli
instituce produkující vědění ad hoc rušit27, stejně tak je ale hrozbou i konzervativní a již
překonané ztotožňování vědění výlučně s věděním teoretickým a akademickým.
Doposud podceňovanou, ale klíčovou roli tu má široká veřejnost, která otázkám vědy
příliš nerozumí - buď v ní samospasitelný nástroj všech problémů, anebo naopak se jí
neodůvodněně obává. Nevytváří tedy tlak na dostatečnou podporu VaV a už vůbec ne
na způsob této podpory. Právě ona by měla vytvářet podhoubí „kritické podpory“ vědy
– tlačit na to, aby se prostředky do VaV investovaly, ale aby zároveň existovaly mechanismy zajišťující efektivnost takových investic. Akademická pracoviště by měla daleko
větší pozornost věnovat propagaci vědy a především užitečnosti vědy: jednak tím získají
podporu, na kterou tolik žehrají a jednak si při tom uvědomí, co vlastně veřejnost od nich
očekává, což jim umožní lepší orientaci v potřebách této země.
Je nutné, aby se instituce produkující vědění otevřely navenek, veřejnosti. Zatímco např.
vysoké školy v USA mají tzv. „outreach“ instituce, které se snaží využít vědění akumulované na škole, naše univerzity připomínají pevnosti – „dejte nám peníze, ale pod ruce se
nám nedívejte“. Pokud nepřĳdou akademické instituce s touto iniciativou samy, je třeba
je k tomu donutit.

5.3.4. Podpora zavádění inovací a aplikace vědění
Koncovými aktéry inovačního procesu jsou subjekty soukromého sektoru, na jejich
iniciativě a schopnosti záleží především. Aktivní roli by tu ale měli sehrát v podstatě
všichni. Podporou inovačního podnikání by se měl zabývat dedikovaný úřad státní
správy, zodpovědný za tvorbu legislativy a koordinaci různých aktivit. V některých
zemích je tato aktivita svěřena ministerstvu hospodářství (průmyslu), lze si ji však
představit i na fiktivním ministerstvu pro vědu a technologie.
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Důležitou poradní a komunikační roli by měly nadále hrát ty facilitační instituce, které
se osvědčily: Asociace inovačního podnikání ČR, systém Regionálních informačních
center, vědeckotechnických parků a tzv. Business Information Center (BIC) či
Technologické centrum AV ČR. Jejich kapacita je však ve vztahu k úkolům, které by měly
řešit, nedostatečná.
Svou roli však musí sehrát také vysoké školy a AV ČR, kteří by měly mít specialisty
či speciální instituce schopné iniciovat vznik inovačních firem a pomoci zájemcům o
založení firmy. V některých zemích je tato role, včetně kontroly čerpání finanční podpory,
svěřena vědeckotechnickému parku (podnikatelskému inkubátoru).
Rada pro výzkum a vývoj by měla vydat jasný signál k tomu, aby jak poskytovatelé
veřejných prostředků na podporu VaV, tak akademická pracoviště. urychleně zařadili do
hodnotících kriterií i parametry užitečnosti (patenty, licence, spin-off firmy).
Inovační podnikání má zřejmý regionální rozměr, proto by bylo dobré zařadit podporu
inovačního podnikání do agendy krajů jako je tomu např. u pilotního projektu jihomoravského kraje Interprise.

5.3.5. Rozšiřování vědění
Aktéry rozšiřování vědění je opět doslova každý – školy, domácnosti, knihovny, instituce veřejného sektoru, podniky atd. Za rozšiřování vědění má největší odpovědnost
stát, a ne soukromý sektor, jehož zájmem je primárně ekonomický zisk, nikoli vytváření
pozitivních externalit. Klíčovou roli by měly sehrát knihovny, jejichž geografická síť je u
nás velmi hustá a které se tradičně těší velké popularitě u širokých vrstev obyvatelstva a o
jejichž služby je stále velmi vysoký zájem. Lidé u nás jsou zvyklí chodit do knihoven, což
je nesmírně cenný potenciál pro budoucnost. Role knihoven se však mění a musí měnit
– od regálů plných knih k informačním centrům, umožňujícím přístup k nejrůznějším
databázím. Pokud půjdou knihovny s dobou a budou nabízet to, co lidé požadují, mohou
představovat nejefektivnější základny rozšiřování vědění, přístupné pro všechny.
Kromě knihoven jsou důležitými aktéry také školy a instituce státní správy a samosprávy. Veřejné instituce by měly být ze zákona vedeny k uveřejňování důležitých
informací na internetu. Obecně by mělo platit pravidlo, že výsledky výzkumu a vývoje
za veřejné prostředky musí být k dispozici veřejnosti, včetně např. datových souborů, a to
nejlépe publikováním na internetu (s výjimkou komerční produkce vědění, částečně podporované státem). Stejně tak by vysoké školy měly ze zákona mít povinnost uveřejňovat
na internetu diplomové a doktorské práce. To by mělo samozřejmě vliv nejen na přístup
k vědění a informacím, ale také tlak na kvalitu produkce vědění.
Dalším cenným zdrojem pro budoucnost jsou všichni, kteří nabízí tiché vědění, v české
kotlině absentující. Jde především o zahraniční vědomostní pracovníky všech oborů,
anebo české „navrátilce“ ze zahraničí. Mnohé zkušenosti jsou prostě nepřenositelné a
ČR stále trpí tím, že se jí nedostává dostatek vnějších podnětů – nejcennějších zdrojů
inspirace. Jde také o normy a hodnoty, představy o tom „jak se to správně dělá“, které by
mohly, v podobě zcestovalých nositelů sehrát velmi důležitou roli.
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Místo závěru: Proč to
zatím nejde? A kde začít?

6

Kultivace vědění je bezpochyby dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Bylo zpracováno
velké množství návrhů reforem, avšak ty se většinou vůbec nerealizovaly. Mnoho vědců,
učitelů i laiků už je ze záplavy strategií unaveno, protože ty na kterých pracovali a ve
které věřili, se ukázaly pouhými proklamacemi. Je dost pravděpodobné, že si mnozí ze
čtenářů, kteří přečetli předchozí návrhy realizace, řekli: „Hm, to by bylo hezké. Ale stejně
to zůstane zase jenom na papíře“.
Co dělat, aby se tento pesimismus nenaplnil? Prvním předpokladem je položit si
konečně zcela otevřeně otázku: Proč to zatím nejde? A hned poté, kde tedy máme začít?
V této závěrečné kapitole se pokusíme toto téma alespoň otevřít.
V průběhu práce na tomto textu jsme si znovu a znovu uvědomovali, jak složité jsou vztahy mezi vědomostními procesy a produkcí. Ačkoli jsou ve světě předmětem usilovného
zkoumání, jde o téma, které ještě čeká na hlubší objasnění. Některé věci jsou však již teď
zřejmé: výkladové rámce ve kterých u nás uvažujeme, jsou velmi omezené a budou
potřebovat podstatné rozšíření. Je docela možné, že bude třeba změnit celé paradigma:
„Klíčové pro pochopení toho, co je to vědomostní společnost je to, že produkce lidských schopností
se stává nejen nejvýznamnějším faktorem ekonomického rozvoje, ale že samotný sektor produkce a
uchování lidských schopností se stává organickou a dominantní součástí ekonomiky…. Mnozí z těch,
co hovoří o společnosti vzdělání se domnívají, že stačí všestranně podporovat rozvoj vzdělanosti. Ne
nestačí … Je nutné hledat cesty, jejichž výsledkem bude konstituování vzdělanostní sektoru jako
dominantního ekonomického sektoru.“ (Valenčík 2002: 2)

Prvním krokem tedy musí být, aby „vědomostní elity“ opustily tradiční, stereotypní a hlavně zjednodušené modely kultivace vědění ve vztahu k produkci. Pokud
si v tomto bodě neudělají jasno, budou stále v pozici žebrajícího klienta, čekajícího
na dobrotivé dotace osvíceného státu. Vědci, výzkumníci, učitelé a další vědomostní
pracovníci by již neměli nadále argumentovat ve stylu: „podpoříte-li nás, podpoříte naší
kulturu a ekonomiku“, ale měli by hlouběji pochopit současné vědomostní procesy a svoji
roli v nich. Vědomostní pracovníci by si jako první měli uvědomit svoji potenciální sílu.
V současném výkladovém rámci prostě není možné přistoupit k takovým opatřením jako
je školné na vysokých školách nebo možnost zakládat komerční dceřinné společnosti
univerzit. Požadavky na investice do vědění pak zase mají stejnou argumentační váhu
jako požadavky jakýchkoli jiných lobbyistů.
Jestliže dnes i vědomostní pracovníci používají velmi schématické modely, nelze se
divit, že politici, média a následně široká veřejnost doposud nechápou souvislost mezi
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věděním na jedné straně a úspěchem státu ve kterém žĳí na straně druhé (nebo alespoň
novými výrobky v supermarketech …). Upřímně řečeno, jejich osobní zkušenost může
tento vztah spíše vyvracet než potvrzovat. Dnešní zbohatlíci často nedosáhli svého
jmění dlouhodobou inteligentní prací, politické elity nevděčí za moc svým schopnostem
a vysoké vzdělání nezaručuje vysoké příjmy. Politici se domýšlivě domnívají, že je jim
vztah mezi věděním a ekonomikou jasný, přitom však stále implicitně vycházejí z velmi
zjednodušeného modelu tohoto vztahu. Kultivaci vědění ztotožňují pouze se zvýšením
veřejných prostředků na výzkum a vývoj a zvýšením učitelských platů. Za takové situace
nemá zájem na změně ve směru strategického tahu nikdo. Druhým krokem je tedy najít
způsob, jak prohloubené poznání srozumitelně sdělit politickým elitám a široké
veřejnosti tak, aby objevily ekonomickou hodnotu vědění.
Třetím krokem je praktická realizace alespoň některých opatření zmíněných v kapitole 5. Sebehlubší a přesvědčivější analýzy nebudou přĳaty, pokud nebudou doprovázeny
(alespoň demonstrativními) jasnými a rychlými signály o vzrůstajícím zúročování investic do vědění, a to takovými, že si je může každý „ohmatat“ a přesvědčit se na vlastní oči
(např. výrazná úprava tarifních tříd ve veřejném sektoru podle dosažené kvalifikace).
Implementace většiny doporučení je velmi dlouhodobá. Aby byla skutečná, je třeba
hledat ty, kteří mají na její realizaci skutečný zájem: budovat „ostrůvky pozitivní
deviace“. Aby se však tyto ostrůvky staly společenskou normou, je třeba jejich určitého
kritického množství. Avšak právě v tom je další hluboký problém: naše intelektuální a
morální elity jsou nesmírně úzké a přetížené. Ne, že bychom neměli odborníky, učitele,
profesionály atd., kteří by splňovali ty nejvyšší nároky: vysokou odbornost, spolehlivost,
tvořivost, iniciativnost a vysoký morální kredit. Avšak jsou doposud velmi osamělí a
nemohou zvládnout úkoly na ně kladené – jsou zcela zahlcení a přepracovaní. Navíc
mezi nimi neexistuje dostatečná konkurence. Jen ze širší základny vyroste vyšší počet
novátorů na té nejvyšší úrovni. Pokud nepřekonáme naši tradiční tendenci k rovnostářství
a nezačneme pěstovat širší elity (např. vznikem výzkumných univerzit, rozšířením platových tříd ve veřejném sektoru pro výjimečně schopné a kvalifikované), bude kultivace
vědění stále narážet na nízký strop. Vzorem a standardem bude průměrnost. Nadále se
budou nedokonalost a chyby vysvětlovat poukazem na ostatní. Nadále bude přetrvávat
pocit, že tvořivost a nadání je vyhrazeno pouze bohem vyvoleným a zatímco oni to „mají
zadarmo“, na nás obyčejné smrtelníky platí jiná kritéria.
Je třeba připravit se na množství komplikací, které spadají i mimo velmi sofistikované
rámce kultivace vědění a o kterých zatím spíše tušíme přesto, (resp. právě proto) že je
máme v sobě hluboko zakořeněné. Jde například o převládající individuální strategie v
naší společnosti (zjištěné mimo jiné v letošním výzkumu CESES): neochotu podstupovat
riziko, obavy vyniknout a tendence spoléhat se na stát, zejména pak na jeho dotace.
Žĳeme v začarovaném kruhu: věříme, že za blahobyt společnosti i nás je v prvé řadě
odpovědný stát, pak ale nemáme příliš možnost ověřit si vlastní schopnosti, nevěříme
tedy ve vlastní síly a … spoléháme se na stát.
Možná největším problémem bude velký deficit sociálního kapitálu: neschopnost realizovat společnou akci. Kultivace vědomostních procesů vyžaduje vysokou koncentraci
úsilí a vysoký stupeň sociální kooperace. Jakákoli realizace kolektivní strategie v zájmu
veřejného blaha je však u nás paralyzována žalostně nízkou důvěrou mezi lidmi. Ve
výzkumu CESES jen 18% dotázaných vyjádřilo přesvědčení, že většině lidí je možné
důvěřovat. To je výrazně pod evropským průměrem (31%). Komunismus nás naučil
sledovat především své vlastní a rodinné zájmy a za tímto účelem budovat klientské sítě,
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namísto snahy prosadit něco, z čeho mohou mít prospěch všichni. Žĳeme v atmosféře,
kde převažuje sledování vlastních zájmů a všudypřítomný podtrh, na iniciativní lidi se
tak automaticky dívá s podezřením: co mají za lubem? A co z toho chtějí získat? Řečeno
teorií her: jsme ve fázi, kdy nejlepší strategií je podraz a nikoli spolupráce.
Tím se ale dostáváme k dalšímu strategickému tahu. Jak vidno, vědění nezná hranic.
Naše vědění o vědění však doposud ano. Avšak některá tvrzení můžeme pronést již
s relativně velkou jistotou. Za prvé: „V blízké budoucnosti bude pro národy znamenat
tvůrčí fantazie více než přírodní bohatství. Jedna země předstihne druhou v té míře,
v jaké bude mít více imaginativních mozků“ (Basile 1970, cit. podle Votruba 2000:45). Za
druhé víme, že „Kreativita je samozřejmostí při poznávání, nikoli esoterickým darem,
odkazem pro několik vyvolených“ (Schank 1995, cit. podle Dacey 2000:14). Co z toho vyplývá? Kultivace vědění neznamená jen velké objevy velkých lidí, ale (a především) malé,
každodenní objevování každého z nás. Je to výzva pro každého, nikoli výlučný úkol pro
politickou reprezentaci. Mo�em kultivace vědění by se mohl stát výrok: „Jedinou věc,
kterou můžeš s jistotou změnit, jsi ty sám!“ (A. Huxley). Pokud ho nepřĳmeme za svůj,
vyjdeme vstříc novému typu společnosti – společnosti ignorance.
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Poznámky
1 Vymezení důležitých termínů nalezne čtenář v příloze 2.
2 Prameny: Barne� (1990), Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha (2001), Potůček
(1988).
3 V roce 1943 zakladatel IBM Thomas Watson došel k názoru, že pro uspokojení poptávky
světového trhu s počítači jich bude stačit asi pět kusů (Cairncross 1999:9).
4 20. století bylo svědkem bezprecedentního „úpadku“ zemědělství: sektoru, který dominoval
10 000 let. Nyní se v zemědělství vyprodukuje 4 či 5 násobek toho, co před první světovou
válkou. V roce 1913 však zemědělské produkty tvořily 70% světového obchodu, zatímco
dnes je to pouze 17%. K podobnému jevu začalo poté docházet i v průmyslu, zatímco
v dominantních vědomostních „produktech“ – zdravotní péči a vzdělání – se (po odečtení
inflace) náklady ztrojnásobily (Drucker 2001: 5).
5 I vzhledem k rozšiřování ICT nelze však předpokládat, že tento sektor bude schopen
vstřebat všechnu pracovní sílu uvolněnou ze zemědělství a průmyslu.
6 Okolo definice tohoto termínu nepanuje shoda (přehled viz OECD 2001:101). Vědomostní
pracovníci mohou být vymezeni jako lidé, kteří pracují v určitých sektorech, nebo jako
pracovníci s určitými kompetencemi či kvalifikacemi. OECD s využitím dat z IALS
vytvořila novou klasifikaci založenou na povolání (occupation) a činnostech, které
pracovník nejčastěji vykonává. Za vědomostního pracovníka je považován člověk, který
je zaměstnán jako „bílý límeček“, je vysoce kvalifikován (high-skilled) a vykonává sadu
úkolů, které se točí okolo vytváření, a zpracování informací (čtení, psaní, počítání). Toto
omezení na „bílé límečky“ je však problematické. Viz další odstavec.
7 IALS = International Adult Literacy Survey
8 Častou námitkou proti rozšiřování terciárního vzdělávání je, že budeme vždy potřebovat
automechaniky, zámečníky, zedníky atd. To je bezpochyby pravda, znalostní ekonomika
neznamená zánik modrých límečků, ale to, že i k práci rukama bude člověk potřebovat
vyšší formální vzdělání a kvalifikaci. Oprava automobilů je toho asi nejlepším příkladem.
9 Jak vidno, termín vědění (knowledge) se užívá někdy také v užším pojetí, kde pak se vědění
naopak vymezuje vůči informacím. Pokud nemluvíme přímo o vědění v užším slova
smyslu, máme na mysli vymezení na počátku této kapitoly.
10 Například Bessemer nikdy nevěděl, jaké chemické principy způsobují, že jeho vysoká pec
funguje. Jen zkoušel různé věci tak dlouho, až fungovat začala (Thurow 1999: 3).
11 Jak důležitá mohou být psaná pravidla se ukázalo během posledních povodní.
Některé psané, formální postupy se ukázaly být jako velmi „neinteligentní“ a dokonce
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kontraproduktivní.
12 Například tzv. Boloňská deklarace si klade za cíl, aby každý student v průběhu studia
strávil alespoň jeden semestr v zahraničí.
13 Např. knowledge management pro finský parlament (Suurla 2002).
14 Překlad Jiřího Zlatušky.
15 Odkazujeme především na obecnější teoretická východiska v loňském výstupu CESES
(Průvodce 2002) a poslední práci K. Műllera (2002c).
16 Na semináři CESES („dílně budoucnosti“) nazvaném „Potřebuje Česká republika inovační
politiku“, pořádaném v listopadu 2002 bylo řečeno, že ani inovativní firmy u nás to zdaleka
nemají lehké. Bojí se nejen závisti okolí, ale také toho, že jim budou jejich nápady díky
nedokonalé ochraně duševního vlastnictví odcizeny. Z tohoto důvodu výslovně nechtějí,
aby se o nich vědělo a psalo jako o inovaticních vzorech hodných následování.
17 EC. Research Directorate-general. Eurobarometer 55.2. Europeans, Science and Technology.
December 2001. http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_154_en.pdf
18 Nejznámějšími publikacemi jsou: The World Competiveness Yearbook, kterou připravuje
Institut manažerského rozvoje (International Institute for Management Development)
v Laussane (skládá se z 220 indikátorů, členěných do 8 kategorií) a publikace Global
Competitiveness Report Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) v Ženevě
(170 indikátorů, členěných taktéž do 8 kategorií). V této práci využíváme studie Světového
ekonomického fóra.
19 Úplné pořadí dostupné na: h�p://www.weforum.org/pdf/gcr/Overall_Competitiveness_
Rankings.pdf
20 Makroekonomická stabilita je charakterizována nízkými vládními deficity, nízkou inflací,
stabilitou kurzu a solventností finančního systému.
21 Viz European Commision (2001), Radosevic, Mickiewicz (2001). Český inovační profil viz
Műller (2001, 2002a).
22 Sektor malých a středních podniků tvoří v současné nejméně 40 % HDP (Benáček 2001).
23 K tématu existuje mnoho analýz, a to i z dílny CESES. Odkazujeme zejména na Průvodce
(2002) a Zprávu o lidském rozvoji 2003.
24 Výsledky za rok 2002 viz http://www.worldpaper.com/2002/feb02/isi.jpg
25 Existují však signály, že jednou z příčin stávajícího stavu je i nezájem rizikového kapitálu,
který v ČR nalézá jen málo příležitostí.
26 Podle časopisu Ekonom 16/2002, str. 34.
27 Viz znovu se opakující volání po zrušení AV ČR v denním tisku.
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Přílohy
Příloha 1 - Nejdůležitější strategické a koncepční dokumenty
Politiky, strategie a koncepce obecně
Národní rozvojový plán. Usnesení vlády 14.5.2001.
http://www.mmr.cz/cz/rdp/
Strategie regionálního rozvoje ČR. Usnesení vlády č. 682 z 12.7.2000.
http://www.mmr.cz/cz/regional/strategy/
Programové prohlášení vlády ČR ze srpna 1998. http://www.vlada.cz/1250/vlada/dokumenty/
progrprohl.il2.htm
Národní program přípravy ČR na vstup do EU, 2001.
http://mpsv.cz/scripts/tisk.asp?id=295&lg=1&k=t
Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie.
http://www.vlada.cz/1250/aktuality.htm
Sborník analytických studií pro Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje ČR. Praha, Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii únor 2000.
http://www.vlada.cz/vrk/ses/dokumenty/sbornik.htm)

Ekonomika
Hospodářská strategie vstupu do EU (z r. 2000).
http://www.euroskop.cz/page/render.vwf?src=/site/cz/data/dokumenty/smlouvy/cr/
hospstrat/12.html
MPO: Střednědobá resortní politika do r. 2004.
http://www.mpo.cz/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=3141&LANG=CZ&BACK=23
Návrh Sektorového operačního plánu Průmysl. MPO 28.6.2002.
http://www.mpo.cz/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=3141&LANG=CZ&BACK=23

Vzdělávání, lidské zdroje, zaméstnanost
Sektorový operační plán RLZ (2000 - 2006). Poslední inovace z 29.1.2001.
http://www.msmt.cz/cp1250/Strukturalni_fondy_EU/doc/SOP10pros_vl.htm
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (Dlouhodobý záměr ministerstva). MŠMT, květen 2000.
http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods=‘30‘
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Strategie rozvoje terciárního vzdělávání (2000 - 2005). http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/
informace.asp?kods=‘30‘
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá kniha. knižně Praha, Tauris 2001.
http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods=‘12‘
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR z r. 2002. Usnesení vlády, duben 2002.
http://www.msmt.cz/cp1250/web/96/DZinternet.zip
Program transformace odborného vzdělávání. Další kroky transformace. Praha, NVF 1998.
http://www.ntf.cz/vet/management_cz.htm).
Národní plán zaměstnanosti. Usnesení vlády č. 418 z 5.5.1999. http://www.mpsv.cz/scripts/1ssz/
narodni_plan
Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice.
http://www.nvf.cz/strategie/cz/strategie.pdf

Informační infrastruktura
Státní informační politika -Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády č. 525 z 31.5.1999.
http://www.vlada.cz/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sip.il2.htm
Akční plán realizace státní informační politiky do roku 2003. Usnesení vlády č . 265 z 18.3.2002.
http.//www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/sip.il2.htm
Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Usnesení vlády č. 351 z 10.4.2000.
http://www.msmt.cz/pdf/kestazeni/sipdbko.doc
Národní telekomunikační politika. Usnesení vlády č . 324 z 14.4.1999. http://www.uvis.cz
Zelená kniha o elektronickém obchodu. Usnesení vlády č . 20 z 9.1.2002.
http://www.vlada.cz/1250/vrk/vrk.htm
Národní akční plán eEurope+ 2003 (Česká republika). Usnesení vlády č . 594 z 13.6.2001.
http://www.vlada.cz/1250/vrk/vrk.htm
Státní informační a komunikační politika. Česká republika na cestě k evropské informační společnosti. Návrh k veřejné diskusi. ÚVIS, MDS červen 2002.
http://www.uvis.cz/uvis/tisk.nsf/0a4d685fda1d734841256755002f0035/c9b3224a07fc5658c1256be60
0407717/$FILE/SIKP-03b.pdf

Inovační systém
Národní politika výzkumu a vývoje ČR. Usnesení vlády č.16 z 5.1.2000.
http://www.vyzkum.cz/index.asp?link=narpol/narpol.html
Národní program orientovaného výzkumu.
http://www.vyzkum.cz/index.asp?link=npovav/npovav.htm nebo http://www.foresight.cz/www/
Inovační politika ČR. Asociace inovačního podnikání ČR, 1999.
http://www.aipcr.cz/politika.asp

61

Studie CESES 1|2004

Příloha 2 – Glosář termínů
Pro termíny z oblasti výzkumu a vývoje (základní výzkum, aplikovaný výzkum,
orientovaný výzkum atd.) odkazujeme na Frascati manuál a Oslo manuál OECD (vymezení
pojmů z této oblasti v češtině dostupné na http://www.vyzkum.cz/legisl/eu/pojmy.html ).
Vymezení základních termínů z oblasti inovací a inovačního podnikání nalezne čtenář
v publikaci Švejdy a kol. (2002).
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aplikace vědění

Využití vědění při produkci daného statku (zboží, služby).
Zvyšuje přidanou hodnotu statku a snižuje náklady na jeho
produkci.

celoživotní učení

Propojení všech možností učení – ať už v tradičních vzdělávacích
institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – v
jeden celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi
vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné
kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během
života. Jeho základními předpoklady je, že jedinec se musí chtít
učit, musí mít možnost se učit a musí se umět učit.

data

Nezpracované symboly. Nemají samy o sobě význam.

„embedded
knowledge“

Vědění zabudované do chování, norem, zvyků organizace
(společnosti). Je to nepsané „know-how“ firmy, organizace nebo
společnosti, které spočívá v tom, jak se věci dělají a které nemůže
být jednoduše transformováno do informačních systémů.

„embrained
knowledge“

„Vmyšlené“ vědění, tj. formální, abstraktní či teoretické vědění
jednotlivců. Je většinou získáváno formálním vzděláváním či
studiem pramenů.

„embodied
knowledge“

„Vtělené“, individuální, „tiché“ vědění orientované na činnost,
získané zkušeností nebo koučinkem, přenositelné pouze s
jednotlivcem.

„encoded
knowledge“

„Zakódované“, tj. „objektivní“ často teoretické, vědecké vědění,
které není vázáno na jednotlivce, ale je přístupné pro všechny,
kteří mají klíč k jeho dekódování.

explicitní vědění

Vědění, které může být formulováno a přenášeno nezávisle na
subjektu. Je opakem tichého vědění.

franchising

Podnikání na základě licence, koncese a know-how poskytnuté
jiným subjektem.

informace

Data, která mají význam prostřednictvím relačního spojení,
vztahu určitého typu, který může – ale nemusí – být užitečný.

inovace

Schopnost mísit a proplétat různé typy vědění v něco nového,
odlišného a nebývalého, co má ekonomickou hodnotu: Zavádění
výnosné změny („introducing profitable change“). Rozlišuje
se mezi invencí (originální myšlenkou) a inovací (komerční
realizací této myšlenky).

Přílohy

konkurenceschopnost

Schopnost instituce či ekonomiky jako celku maximalizovat
efektivnost na úroveň ostatních institucí (ostatních ekonomik);
základem je získání konkurenční výhody (být lepší, levnější,
produkovat s menšími náklady atp.), čehož se dociluje zejména
neustálou inovací konfrontovanou s poptávkou (Palán 2002:102;
upraveno)

kultivace vědění

Rozvoj produkce originálního, hodnotného a užitečného vědění,
jeho rozšiřování a aplikace. Jde o složitý systém, který zahrnuje
řadu procesů a činností od přípravy lidí schopných takové
vědění vytvářet, přes tvorbu takového vědění až po instituce
zajišťující jeho praktické využití. Jde o soubor pěti vědomostních
procesů (produkce vědění, učení, rozšiřování vědění, aplikace
vědění a management vědění), probíhajících v určitém
legislativním, ekonomickém, sociálním a kulturním rámci.

management vědění
(knowledge management)

Řízení vědomostních procesů, a to především ve formě vytváření
pro ně příznivých podmínek.

moudrost

Nejvyšší stupeň vědění. Zahrnuje vidění celkových souvislostí
mezi různými, i velmi vzdálenými jevy, znalost získávání vědění
a zkušeností ověřený systém hodnot.

outsourcing

Vyčlenění činnosti mimo podnik, její převedení na jinou osobu
(většinou právnickou); nejčastěji v případech, kdy subdodávka je
levnější než vlastní výroba (služba). (Palán 2002:142).

porozumění

Je chápáno jako čtvrtý stupeň vědění (v širším slova smyslu).
Nedává pouze odpověď na otázku jak, ale také na otázku „proč“.
Pro porozumění je třeba pochopení principů.

produkce vědění

Získávání nových poznatků o přírodě, společnosti, člověku a
systematizace tohoto poznání.

přidaná hodnota

Rozdíl mezi hodnotou vyrobeného statku (zboží, služby) a
náklady na materiál a polotovary použité při jeho výrobě.

rozšiřování vědění
(difúze vědění)

Geografické, mezioborové a mezi-institucionální rozšiřování
vědění všech typů a forem. Je podmíněno komunikací
různorodých aktérů, využitím informačních technologií a
mobilitou.

sociální kapitál

Sociální vztahy, které vytváří důvěru, partnerství, soudržnost,
formují vzájemná očekávání ohledně práv a povinností a
přispívají ke společenskému konsensu.

společnost vědění
(„knowledge society“)

Taková společnost, kde vytváření a využití vědění má největší
roli ve vytváření bohatství“ (United Kingdom Department of
Trade and Industry, 1998
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„tiché vědění“ („tacit
knowledge“).

Implicitní, nevyslovené a neformalizované vědění. Na úrovni
jednotlivce jde především o různé dovednosti a „know-how“,
získané praktickými zkušenostmi a učením se praktickou
činností („learning-by-doing“) – „embodied knowledge“. Na
úrovni organizace pak nepsané normy a postupy - „embedded
knowledge“.

učení

Získávání a osvojování vědění ve všech jeho formách, a to
jednotlivcem, organizací nebo společností.

učící se společnost

Společnost, kde je zajištěn všeobecný přístup ke vzdělání bez
jakékoli diskriminace, kde jsou občané všestranně motivováni,
povzbuzováni a podporováni všemi veřejnými institucemi a
pokrok ve studiu je společností certifikován a uznáván jako
základní hodnota.“ (Palán 2002:223).

vědění (obecně)

Pro naše účely považujeme „vědění“ za zastřešující, nejobecnější
termín, který obsahuje jak teoretické tak praktické vědění,
dovednosti, schopnosti, kompetence atd., které uschopňují ty,
kteří je vlastní k intelektové nebo manuální činnosti. Vědění je
nutno chápat jako multidimenzionální pojem.

vědění (v užším slova
smyslu)

Vědění v užším slova smyslu je součástí hierarchie: data
– informace – vědění – porozumění – moudrost. Zodpovídá
otázku „jak“, nikoli však na otázku „proč“.

vědomostní procesy

Dohromady vytváří „kultivaci vědění“ v dané společnosti.
Klíčovými vědomostními procesy jsou: produkce vědění, učení,
rozšiřování vědění, aplikace vědění a management vědění.

vědomostní technologové

Termín P. Druckera. Lidé, kteří sice do značné míry vykonávají
manuální práce, ovšem vyžadující rozsáhlé teoretické znalosti,
které lze získat jen formálním vzděláváním, nikoli pouhým
vyučením. Příkladem mohou být počítačoví technici, zdravotní
sestry, laboranti či fyzioterapeutové

Přílohy

Příloha 3 – Indikátory znalostní ekonomiky
Pavučiny, zdroj 2002 Knowledge Assessment Methodology, WBI.
http://wwwl.worldbank.org/gdln/kam.htm

Celková výkonnost země

Vláda a správa
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Ekonomické a právní prostředí

Vzdělávání
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Informační infrastruktura

Inovační systém

67

