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PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády České republiky: 
Znalostní společnost = perspektivní společnost 
(Úvodní slovo ke sborníku z národního fóra ke znalostní ekonomice) 
 
Když jsem přijímal záštitu nad touto konferencí, nečinil jsem tak rozhodně proto, abych jen 
formálně podpořil jednu z dlouhé řady akcí, jejichž kredit pořadatelé zamýšlejí posílit osobní 
účastí premiéra. Právě koncept znalostní ekonomiky, postavené na širokém využívání 
vnitřního potenciálu obyvatel této země, je totiž pro mne součástí širší vize, kterou jsem 
v jednom nedávném rozhovoru pro tisk shrnul do jednoduché zkratky: modernizace 
společnosti. 

Z pohledu historika je současnost, vnímaná jejími protagonisty jako relativně dlouhé údobí 
rámované celým životním cyklem, spíše okamžikem. Dnešní, aktuální, námi všemi žitá 
současnost je pak bez nadsázky osudovým okamžikem civilizace, přinejmenším té, která 
vychází z tradice římské. 

V čem spočívá ona osudovost? Především ve zcela nových, lidstvem dosud nepoznaných 
výzvách. Ty mají především jednoho společného jmenovatele: nevídanou dynamiku, 
provázející jevy a společenské procesy, které dříve trvaly celé generace. Fenomén 
zjednodušeně označovaný jako „globální vesnice“ charakterizuje zrychlené propojování všech 
společenství dnešního světa a z něj vyplývající ohromující nárůst celkového objemu nových a 
nových informací. Stejně jako stále větší souhrn hmotných statků nevede nijak nutně ke 
zlepšování kvality života jedince či celé komunity, ani stále rychleji se násobící počet 
informací není a nemůže být automatickým prostředkem proměny dnešní společnosti v onu 
moderní společnost znalostí, o níž jsem se zmínil v úvodu. 

Stojíme na prahu celé nové epochy, která s sebou přináší významnou změnu paradigmatu: 
tradiční myšlenková schémata a instituce industriální společnosti jsou překonány a nutnost 
vyrovnávat se s konkurencí nových významných hráčů na „hřišti“ stále provázanější světové 
ekonomiky nás vede k hledání nových cest, jak v této soutěži uspět. Již dnes to jsou (a stále 
více budou) právě znalosti jako promyšleně zpracované a do kontextu zasazené informace, a 
ještě více schopnost přetvářet tyto znalosti ve skutečné produkty uplatnitelné na globálním 
trhu, které jsou a budou motorem růstu všech vyspělých zemí. Tedy „klubu“, do něhož 
chceme patřit i my.  

Před námi je však ještě dlouhá a nelehká cesta. Bylo by tragickým omylem domnívat se, že 
nám pouhá tradice vzdělanosti a renomé jedné z kdysi nejvyspělejších průmyslových zemí 
světa zajistí jaksi samočinně úspěch. „Ani brambory se samy nenakopou“, říká pěkně „po 
lopatě“ jedna z polozapomenutých znalostí našich babiček. Nemůžeme proto jen pasivně 
čekat, jak se věci vyvinou, ani upínat své naděje k pomoci odjinud. 

Věřím a doufám, že právě tato konference přispěje k tomu, abychom si precizněji ujasnili a 
zformulovali, jak si nejlépe můžeme pomoci sami: od nutných přeměn současné podoby 
vzdělávání přes možnosti užšího propojování sfér výzkumu, vývoje a podnikání až po 
způsoby efektivní podpory inovačního klimatu v této zemi. 
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ÚVODEM…  
 
22. 4. 2004 uspořádala Vysoká škola finanční a správní ve spolupráci s Radou vlády pro 
lidské zdroje a pod záštitou předsedy vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidly Národní 
fórum o znalostní ekonomice a znalostní společnosti. Závažnost této tematiky je v dnešní 
době všeobecně známá a zdůrazňovaná, představuje klíčovou tematickou oblast nejen 
z hlediska rozvoje české ekonomiky a společnosti, nýbrž i z hlediska dalšího vývoje Evropské 
unie a stále výrazněji se integrující Evropy jako celku.  

 
Není pochyb o tom, že věda, vědecké poznání je jedním ze základních zdrojů rozvoje 
společnosti a implementace výsledků vědeckého poznání do reálných technických, 
technologických a ekonomických procesů výrazně zvyšuje konkurenceschopnost nejen 
jednotlivých podniků, nýbrž celé ekonomiky jako celku. Přestože tyto skutečnosti jsou více 
méně přijímány, akceptovány a často i zdůrazňovány, nelze říci, že reálný stav vývoje 
v oblasti technické, ekonomické i celospolečenské plně dokáže využívat všech impulsů a 
podnětů a adekvátně odpovídat na výzvy, které v tomto směru přicházejí z technicky 
nejvyspělejších částí světa.  

 
„Národní fórum“ probíhalo několik dnů před oficiálním vstupem České republiky do 
Evropské unie. Akcent na rozvoj ekonomiky opřené o znalosti a vědecké poznatky, který je 
zdůrazňován orgány Evropské unie, se stává nejen v jistém smyslu závaznou normou, nýbrž 
především inspirací pro naši jak teoreticko vědeckou, tak i podnikatelskou sféru. 
Místopředseda vlády České republiky PhDr. Petr Mareš ve svém vystoupení zdůraznil, že 
„téma přechodu od tradiční industriální k vysoce perspektivní znalostní ekonomice a akcent 
na inovace se zaslouženě dostávají stále více do ohniska zájmu jak samotné vlády České 
republiky, tak i všech důležitých partnerů.“ Tomu odpovídalo i vlastní tematické zaměření 
„Národního fóra“. Význam a hodnotu vzdělání a produkce vědeckých poznatků z hlediska 
zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, základní směry rozvoje znalostní společnosti byly 
předmětem vystoupení jak českých, tak i zahraničních účastníků konference. Mezi 
vystupujícími byli představitelé veřejného a politického života České republiky, zahraniční 
experti Světové banky, významní představitelé podnikatelské sféry, pracovníci Akademie věd 
ČR a vysokých škol. 

 
První, dopolední blok jednání, byl věnován problematice „znalostní společnosti“ v širším 
pojetí. Jednotlivá vystoupení byla orientována jak na postižení ekonomickopolitických 
souvislostí rozvoje ekonomiky opřené o znalosti a informace, na postižení významu a 
mechanismů produkce vědeckých a výzkumných poznatků, zejména z hlediska jejich využití 
v praxi, tak i úloze a modernímu pojetí vzdělávacích procesů. Ve většině vystoupení 
referujících, i v diskusních příspěvcích byl moderní přístup ke vzdělávání, a pojetí 
vzdělávacího procesu jako diverzifikovaného, ale vnitřně konzistentního celoživotního 
systému považován za nezbytný a výchozí předpoklad, bez něhož by reálná znalostní 
ekonomika zůstala víceméně jen deklarovaným cílem. Většina vystupujících se soustředila 
zejména na identifikaci klíčových míst v rozvoji vzdělávacích procesů, zvýšení jejich kvality 
a praktické účinnosti. Velká pozornost byla rovněž věnována rychlému a účelnému transferu 
výsledků vědy a výzkumu do reálných technických a technologických procesů. 

 
Druhý blok jednání konference, odpolední, byl věnován rozvoji inovačního podnikání a 
identifikaci bariér, které jeho rozšíření omezují. Významnou tematiku, na niž byla 
soustředěna pozornost, představovaly i otázky spojené s financováním inovačního podnikání. 
Přínosem jednání byla na jedné straně analýza pozitivních zkušeností předních 
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podnikatelských subjektů, která v mnoha vystoupeních zazněla, ale také racionální náměty na 
„zrychlení“ tempa inovací a úloze, kterou v tomto směru sehrává „národní inovační strategie“ 
nedávno schválená vládou České republiky.  

 
Pochopitelně „jednodenní“ jednání Národního fóra nemohlo vyčerpat, ani rámcově postihnout 
celou problematiku spojenou s rozvojem znalostní ekonomiky a znalostní společnosti. 
Soustředilo pozornost především na aktuální otázky, které před naší ekonomikou a 
společností jako takovou stojí. Jednání konference rovněž naznačilo problémové okruhy, 
jejichž význam v souvislosti s rozvojem znalostní ekonomiky a inovativního podnikání bude 
v následujícím období vzrůstat. Nejzávažnějším z těchto problémů budou věnovány 
analogické akce, které Vysoká škola finanční a správní (ve spolupráci s Radou vlády ČR pro 
lidské zdroje a eventuálně dalšími partnery) pro příští rok (a další léta) připravuje. 

 
Předkládaný sborník obsahuje texty referátů účastníků vystupujících na konferenci v pořadí, 
v jakém byly předneseny. 
 prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
 rektor VŠFS 
 
 
 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
Konferenci zorganizoval přípravný výbor ve složení: předseda RNDr. Petr Budinský, CSc., 
náměstek GŘ pro obchod, odborný garant prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., rektor VŠFS, 
členové Dr. Alan Krautstengl, Ph.D., PhDr. Lenka Ruppertová, Ing. Květa Paichlová, 
Romana Lamačová, Milada Trojanová a Ludmila Dzumpelová. 
  
Konference mohla být uspořádána díky podpoře našich partnerů: České spořitelny, a.s., 
T-Mobile Czech Republic, a.s., Honeywell spol. s r.o., Hlavního města Prahy, American 
Chamber of Commerce in Czech Republic, Kooperativě pojišťovně, a.s., Microsoft, s.r.o. 
a v neposlední řadě také díky podpoře České národní banky, která zapůjčila důstojné prostory 
kongresového centra pro její konání. 
  
Konferenci moderoval RNDr. Petr Budinský, CSc., náměstek GŘ pro obchod. 
 
Děkujeme kolegům z Vysoké školy finanční a správní a z Bankovní akademie za organizaci 
konference a pomoc při technickém zpracování sborníku. 
 
    
   
 RNDr. Petr Budinský, CSc.  
 předseda přípravného výboru 
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Úvodní slova 
 
Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS 
 
Dámy a pánové, 
 
i já jsem velice ráda, že Vás mohu přivítat na Národním fóru, které pořádá Vysoká škola 
finanční a správní ve spolupráci s Radou vlády pro lidské zdroje k problematice znalostní 
ekonomiky. Záštitu nad touto akcí převzal premiér české vlády Vladimír Špidla. Bohužel pan 
premiér vzhledem k probíhajícím událostem v Poslanecké sněmovně se omlouvá a nemůže se 
naší konference osobně účastnit. Všechny Vás zdraví a doufá, že na příští konferenci k této 
problematice již bude moci být přítomen. 
Dovolte mi však, abych přivítala osobně na naší konferenci místopředsedu vlády pana Petra 
Mareše, dále abych přivítala jeho náměstkyni paní Jaroslavu Barbaru Sporkovou, náměstka 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pana Petra Koláře, vítám také zástupce Světové 
banky paní Mary Canning a Jeana-Erica Auberta.  
Samozřejmě vítám všechny další vzácné hosty. Dovolte mi, abych dále poděkovala našim 
partnerům, partnerům naší školy a hlavně partnerům této konference, díky kterým můžeme 
celou akci uspořádat v těchto prostorách bez placení účastnického poplatku. Takže, dámy a 
pánové, hlavními partnery této odborné konference je Česká spořitelna a T-Mobile. Dalšími 
partnery jsou: hlavní město Praha a Honeywell, Americká obchodní komora, Kooperativa 
pojišťovna, Microsoft a Bankovní akademie. Mediálními partnery Národního fóra jsou: 
Hospodářské noviny, Ekonom a Právo. V neposlední řadě mi dovolte, abych poděkovala 
České národní bance, která nám umožnila za symbolickou cenu pořádat tuto akci v těchto 
nádherných prostorách zrekonstruované Plodinové burzy, a já věřím, dámy a pánové, že tady 
strávíte příjemný den. Děkuji za pozornost. 
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Úvodní vystoupení místopředsedy vlády ČR PhDr. Petra Mareše, CSc.,  
 
Koncem února tohoto roku jsem byl jedním z adresátů dopisu Evropského kulatého stolu 
průmyslníků1), jehož přílohou bylo poselství jarnímu summitu Evropské rady. Motivem 
naléhavě formulovaného apelu je obava (cituji) z „postupující eroze evropské 
konkurenceschopnosti“ v porovnání s dynamicky se vyvíjejícími oblastmi světa.  

Nebude myslím od věci zde uvést alespoň hrstku údajů z dokumentu. To, že průměrné 
celkové náklady na hodinu práce továrního dělníka představují v Indii ekvivalent 0,40 USD a 
v Číně 0,60 USD, zatímco v USA je to aktuálně 21,20 USD a v Německu 24,10 USD, asi 
nikoho z přítomných nepřekvapí. Ani přetrvávající nostalgie po slavných časech naší 
předválečné industriální minulosti nám již většinou nebrání vnímat neúprosný globální 
kontext dnešního stále propojenějšího světa, v němž se celá tradiční průmyslová odvětví 
stěhují do zemí s nejnižšími náklady na pracovní sílu. 

Obecná představa zmíněných asijských ekonomik jako pouhé „manufaktury“ vyspělého světa 
však rychle ztrácí opodstatnění. Ohromujícím trendem je zde pokračující akcelerace investic 
do vzdělávání, vědy a výzkumu. A opět pro srovnání: hodinové náklady práce programátora 
činí v Indii ekvivalent 6,70 USD a v Číně 13,90 – v USA 43,80 a v Německu dokonce 54,10 
USD! 

Má tedy Česká republika vůbec šanci? A pokud ano, v čem spočívá? Tématem této 
konference je „znalostní ekonomika“. Skrývají tato slova kýžený recept k nastartování vyšší 
konkurenceschopnosti naší země, nebo jsou jen jakousi třpytivou vějičkou, módním klišé bez 
skutečného obsahu? 

V předmluvě k českému vydání své knihy: „Inovace a podnikavost“ nám podstatu a povahu 
naší šance připomíná známý ekonom Peter F. Drucker. Přestože žije na druhém konci světa, 
v Kalifornii, upozorňuje české čtenáře na skutečnost, že Čechy a Morava byly v letech před 
první světovou válkou nejpodnikavější oblastí celé Evropy – a jednou z nejpodnikavějších 
oblastí světa. Lze dokonce říci (zdůrazňuje Drucker), že Čechy a Morava byly v oněch 
padesáti letech před první světovou válkou „podnikatelským zázrakem“. Tím spíše, že ještě 
v padesátých letech devatenáctého století byly naše země územím naprosto 
nezprůmyslněným, povýtce zemědělským, ovládaným obrovskými velkostatky slavných 
šlechtických rodů a obývaným rolníky, kteří měli donedávna statut nevolníků.  

A v roce 1911, kdy rodák z moravské Třešti a později slavný ekonom Joseph A. Schumpeter 
psal svou průkopnickou knihu „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, už byly Čechy a 
Morava nejproduktivnější a nejkonkurenceschopnější oblastí celého světa – a to nejen 
v tradičních oborech jako v textilním průmyslu a v cukrovarnictví, ale také ve strojírenském a 
chemickém průmyslu.  

Byl to právě Schumpeter, který jako první poukázal na životně důležitou úlohu, kterou 
v ekonomice hraje inovátor. Důraz na inovace a podnikavost – a systematický přístup 
k oběma těmto fenoménům – je dnes u nás obzvláště potřebný. Z podnikatelské kultury a 
z podnikatelských úspěchů konce devatenáctého a necelých čtyř dekád dvacátého století 
nezbylo na počátku 90. let minulého století téměř nic. A přece je tradice inovací a 
podnikavosti tradicí u nás velice starou a hluboce zakořeněnou – a to nejen v ekonomice.  

Byl to přece Jan Hus, uzavírá Peter Drucker, který dal první impuls k inovačnímu myšlení o 
záležitostech náboženství a církevní organizace, a byl to další Čech Jan Amos Komenský, 
který položil základy moderního školství a „vynalezl“ učebnici a slabikář.  

                                                 
1) European Round Table of Industrialists (ERT)  
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Co to tedy je znalostní ekonomika? Obecná představa, že „to má něco společného s počítači“, 
je stejně zavádějící jako domněnka, že jde o definitivní „umíráček“ pro tradiční oblasti 
výroby. Její podstatou je úzké propojování u nás stále příliš vzdálených světů vědy a 
ekonomiky – jde o to, aby byly nejnovější poznatky výzkumu a vývoje okamžitě 
„vstřebávány“ podniky, „vtělovány“ do jejich produktů, takže v konkurenci vítězí nejen 
technickými inovacemi, ale i sofistikovanějšími službami atd. Výzkum a vývoj se totiž ve 
vyspělých zemích dávno nezaměřuje jen na hmotné produkty, ale stejně tak vede ke 
zlepšování celé sféry přidružených služeb, logistiky atd. 

Světová špička jde vpřed stále rychleji, ale to přece nemusí znamenat, že máme jen apaticky 
přihlížet - naši velkou šanci představuje tradice vzdělanosti, vynalézavosti a generace 
pěstované podnikavosti. Jen pro porovnání: každý ví, co je to Silicon Valley – skutečná ikona 
postmoderní doby. Jen málokdo však ví, na jakých základech vznikla tato největší 
koncentrace vyspělých technologií na světě. Podhoubím zde totiž byla poměrně dlouhá 
tradice rozvoje elektroniky dávno před tím, než byl sestrojen první počítač. Lee de Forest 
například zdokonalil svou triodu nebo též vakuovou zářivku kolem roku 1912 v Palo Alto, ve 
společnosti, ve které byli zaměstnáni ve velké míře inženýři, kteří absolvovali Stanford.  

Klíčovým faktorem pozdějšího úspěchu se však stalo to, co je dnes právem považováno za 
základní kámen budování znalostní ekonomiky. Více než půlstoletí před tím, než se tento 
pojem poprvé vyskytl (ve 30. letech 20. století), profesor elektrotechniky a pozdější děkan na 
Stanfordské univerzitě Fred Terman začal budovat spolupráci mezi univerzitou a průmyslem 
se svými bývalými studenty: poskytoval jim přístup do laboratoří Stanfordu, na pozemky 
Stanfordu, k talentům Stanfordu. Tak začal např. příběh Williama Hewleta, Davida Packarda 
a dalších, tak se postupně rodil fascinující fenomén zvaný Silicon Valley, v jehož rozvoji se 
postupně projevil efekt „nabalující se sněhové koule“. 

Společnosti zabývající se špičkovými technologiemi totiž inklinují k usazování v jednom 
regionu, který v důsledku jejich vzestupu postupně předhání svou celkovou úrovní jiné 
oblasti, a to i v rámci jednoho státu. Existuje pro to řada důvodů. Pokud zakládáte takovou 
společnost, potřebujete mít přístup k okruhu specializovaných inženýrů, k podnikatelům 
investujícím rizikový kapitál, ke specializované odborné a právní pomoci, k lidem, kteří vědí, 
jak funguje patentové právo. Potřebujete být tam, kde jsou soustředěni lidé, kteří vědí, jak 
uvést do chodu a vést podnik, kteří umějí zakládat a řídit technologickou společnost, kde jsou 
známy a využívány technologie výroby potřebných součástek, kde je umístěna zbývající část 
nezbytné infrastruktury. Musíte být schopni vysvětlit svou vysoce specializovanou sadu 
produktů potenciálním zákazníkům a jiným místním společnostem – produkty vyspělých 
technologií nemůžete prodávat podle katalogu. Potřebujete vytvořit místní interakce, 
vybudovat síť dodavatelů a zákazníků a navázat také množství osobních vztahů, setkávat se se 
svými zákazníky a dodavateli třeba u oběda nebo si s nimi zahrát tenis či golf. 

Bohatá tradice vzdělanosti a podnikavosti v českých zemích je tedy naší nespornou výhodou. 
Sebelepší tradice však nepostačuje. Zásadní výzvou při budování znalostní ekonomiky je 
změna tradičního pohledu na vzdělávání a vzdělávacího systému jako celku. Bylo-li kdysi 
nejdůležitější informace získat a osvojit si je (pokud možno jednou provždy), dnes jsme jimi 
doslova zavaleni v takové míře, že je mnohem důležitější osvojit si schopnost informace 
vyhodnocovat, porovnávat je, aplikovat, a tak získávat skutečně využitelné znalosti. Rozdíl 
mezi „informacemi“ a „znalostmi“ je dnes podobný rozdílu mezi surovinou a hotovým 
produktem, ovšem s tím, že informací bude stále více a jejich hodnota samých o sobě bude 
stále menší. 
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Uvědomme si jen, že zatímco se za posledních deset let ve vyspělých zemích obměnilo jen 
20% celkové pracovní síly, za stejnou dobu došlo k obměně přibližně 80% veškerého 
technického vybavení potřebného pro její pracovní činnost.  

Je proto více než zřejmé, že učení bude čím dál méně doménou školních škamen a stále větší 
jeho část se bude přesouvat do pozdějších etap života každého člověka. Stejně tak je čím dál 
méně možno na další vzdělávání nahlížet jen jako na otázku pouhé osobní volby (ne-li 
dokonce osobních zálib) zvídavějších jednotlivců. Naopak: už dnes se stává doslova 
imperativem ve všech lidských společenstvích, která chtějí v globálním kontextu zaujímat 
důstojné místo a nikoli jen paběrkovat, navíc nutností, která bude vbrzku atakovat se stejnou 
naléhavostí profesora fyziky i zemědělského dělníka.  

Úloha počátečního vzdělávání se tím nijak neumenšuje, jeho celkové pojetí však čeká zásadní 
změna. Od dávno marné snahy obsáhnout a nacpat žákům do hlav rádoby reprezentativní 
soubor všeho dosavadního vědění k vytváření pozitivních postojů k dalšímu vzdělávání a 
schopnosti učit se. Od výroby zakřiknutých křížovkářských šampiónů neschopných najít 
v cizím městě cestu z nádraží na náměstí k přípravě lidí dychtivých na sobě bez ohledu na 
rozdílnosti v individuálním potenciálu dále pracovat, vybavených nezbytnou sebedůvěrou a 
schopných přijmout všechny výzvy znalostní společnosti. 

Doufám a věřím, že tato konference přinese další cenné podněty, které nám usnadní další 
kroky na cestě, kterou jsme v této oblasti již započali. 

  

Úvodní vystoupení JUDr. Aleše Janků, T-Mobile Czech Republic, a.s. 
 
Dámy a pánové, pane místopředsedo vlády, 
 
věřím, že v tomto krásném prostředí strávíme den nabitý informacemi i plodnou diskusí. Ve 
svém krátkém vystoupení bych chtěl zdůraznit pár myšlenek, které byly připraveny odpoledne 
pro našeho generálního ředitele, a dovolte mi, abych tu představil naši společnost.  
T-Mobile patří k předním českým firmám, jsme významným hráčem i na světovém trhu. 
Mezinárodní skupina T-Mobile patří mezi největší mobilní operátory na světě, když počítáme 
Čínu, tak je to na třetím místě, když nepočítáme Čínu, tak na druhém místě. Máme více než 
90 milionů zákazníků po celém světě a jsme jediným transatlantickým operátorem v sítích 
GSM. V České republice patříme mezi největší daňové plátce, což trochu vypovídá o tom, jak 
je naše firma úspěšná – ten, kdo platí daně, totiž musí mít z čeho, musí mít nějaké úspěchy. 
My patříme mezi top desítku firem již dlouhá léta, což vyjadřuje naši úspěšnou strategii.  
Ve firmě máme spoustu mladých nadějných lidí, lidí, kteří přišli z těch nejlepších našich i 
zahraničních škol. My sami se navíc snažíme podporovat jejich další vzdělání a další růst, 
protože si myslíme, že to je naše povinnost nejen vůči akcionářům a vůči rozšiřování, řekl 
bych, slávy naší firmy, ale i vůči prostředí, ve kterém působíme. Jsme úspěšní také proto, že 
chápeme právě důležitost vzdělání, a jsme přesvědčeni, že mobilní telefony jako takové jsou 
mimořádně účinným nástrojem pro vzdělávání. Mobilní telefony totiž umožňují nejen rychlý 
přenos dat a efektivní komunikaci, ale mohou v budoucnu poskytnout i něco víc: ať už je to   
e-learning, nebo další možnosti, kterými toto nové mladé odvětví může pomoci naší 
společnosti.  
V České republice v T-Mobile zatím ani zdaleka nevyužíváme možností znalostní 
ekonomiky, tak jak je tomu například ve Finsku nebo v Irsku. Bohužel vysoké školy pro nás 
nejsou partnery, se kterými bychom mohli profesionálně spolupracovat, protože v nich 
přetrvává akademické prostředí v tom špatném slova smyslu, které je zaměřené především na 
samo sebe a bohužel zejména na teoretické poznatky. To říkám naprosto otevřeně. V Hradci 
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Králové, kde máme zákaznické centrum, dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitou Hradec 
Králové, a proto mohu to, co jsem před chvílí řekl, naprosto potvrdit. Je však poctivé říci, že 
ani vláda, která z počátku jednoznačně deklarovala své záměry, jak chce určovat běh těchto 
věcí, stále nepřikládá vzdělání takový význam, jak deklarovala. Stále nedělá to, co by pro 
vzdělání dělat mohla. V této souvislosti připomínám naprosté fiasko projektu Internet do škol, 
kde se v podstatě nevyužilo potenciálu sedmimiliardové investice. Samozřejmě na to mohou 
být různé názory, ale my si myslíme, že ten dopad mohl být daleko lepší.  
Nyní od obecně politických témat k nám, ke společnosti, co bychom my mohli nebo co 
můžeme dělat lépe. My spoléháme víceméně na své vlastní aktivity. Máme spoustu odborníků 
a to i mezinárodně, můžeme se opřít o naše partnery v Německu, Anglii, ve Spojených 
státech, máme obrovské zázemí ekonomických expertů, marketingových expertů, expertů 
v oblasti technologie, techniky IT. Jsme dnes už totiž částečně i IT firma - v přenosu dat, 
v komplexním provozu mobilního telefonu. Tyto možnosti samozřejmě využíváme i k tomu, 
abychom školili zaměstnance a posílali je na různá místa v zahraničí. Doma máme 
propracovaný systém vzdělávání, a to hlavně ve třech oblastech. První oblast jsou technické 
informace, tzn. služby, podpůrné systémy, technologie. Druhá oblast jsou manažerské 
dovednosti, zejména řízení lidí, řízení procesů a sebeřízení a tou třetí oblastí, bych nazval 
sdílené hodnoty - postoje, způsoby chování, které spoluvytvářejí firemní kulturu. My klademe 
veliký důraz na firemní kulturu, protože jsme přesvědčeni, že úroveň obchodních výsledků je 
přímo úměrná firemní kultuře.  
Naši zaměstnanci mají v podstatě tři možnosti: první - chci se vzdělávat a mám v konkrétní 
oblasti nějakou nabídku, kterou dává oddělení lidských zdrojů T-Mobile. Druhý způsob – chci 
se vzdělávat a můj požadavek není v nabídce T-Mobile – potom lidské zdroje zajistí nabídku 
odpovídající mé pozici ve firmě. No, a když neumí někdo pojmenovat tu oblast nebo ten obor, 
ve kterém by se chtěl vzdělávat, samozřejmě pomůžeme, spolupracujeme s různými 
organizacemi, s různými odborníky v oblasti vzdělávání.  
Přímo ve firmě funguje u nás tzv. domácí vzdělávání na klíč - akademie interních trenérů. Do 
ní jsou vybíráni ti nejlepší zaměstnanci, kteří procházejí náročným tréninkem, mohou se 
naučit a vyzkoušet své lektorské dovednosti a potom trénují své kolegy. To má tu výhodu, že 
mají znalost domácího prostředí firmy, většinou znají konkrétní problematiku, pracují 
s konkrétními lidmi, mají přesné informace a mohou okamžitě reagovat na aktuální situaci, na 
potřeby trhu, na potřeby firmy. Přínosem je v neposlední řadě i optimalizace nákladů. Dovolte 
mi jenom k těmto krátkým tezím říci na závěr, že jsme mladá firma s 2.500 zaměstnanci a 
věkovým průměrem 26 let. Chodí k nám lidé z vysokých a středních škol, kteří mají nejen 
možnost se dále vzdělávat, ale samo prostředí je k tomu vzdělávání nutí. Aby se mladí lidé 
stále vzdělávali, aby nezůstali stát na jednom místě, ten závazek k mladé generaci máme 
všichni, jak tu sedíme, a mělo by být povinností nás všech nějakým způsobem tento závazek 
plnit. Děkuji. 
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Úvodní vystoupení Pavla Klegy, zástupce Magistrátu hlavního města Prahy 
 
Vážená paní ředitelko, dámy a pánové, 
 
dovolte mi krátce jménem hlavního města Prahy Vás přivítat na tomto Národním fóru, které 
se čistě náhodou koná v termínu, kdy se Česká republika stává součástí integrované Evropy, a 
jistě diskuse, která zde bude vedena, se bude týkat zejména těchto oblastí. Dovolte mi, abych 
nám všem, nejen Vám, ale nám všem popřál, abychom se pohybovali vždy v ekonomicky 
předvídatelném a stabilním prostředí, protože nejen pro výrobu, ale i pro znalosti a vzdělávání 
je to věc, která je velmi důležitá, řekl bych téměř klíčová. Děkuji a přeji hezký den. 
 
Úvodní vystoupení Ing. Jaroslava Doležala, ředitele společnosti Honeywell spol. s r.o. 
 
Dobrý den dámy a pánové, 
 
jsem rád, že společnost Honeywell jako přední technologická, globálně působící společnost 
dostala možnost zúčastnit se této Vaší konference a podělit se s Vámi o zkušenosti z existence 
v prostředí České republiky, ze spolupráce s českými vysokými školami, s tím, jak jsme sem 
přišli, jakou strategii jsme zvolili a s čím bychom rádi počítali do budoucna a jaké jsou naše 
cíle. Technologická společnost znamená, že musíte dopředu poměrně značně investovat do 
technologií, je to vždy dlouhodobý proces. Pokud máte jen montážní linku, tu můžete lehce 
rozšroubovat, předělat a postavit někde jinde. Vytvořit inovační nebo vývojový tým již trvá 
déle a toto je potřeba si uvědomit, pokud jakoukoliv činnost v tomto směru podnikáte. Jak už 
tady bylo řečeno panem místopředsedou, je to informace; tato informace zpracovaná je 
znalost a použita je teprve ta inovace, to je ta přidaná hodnota, ke které směřujeme. 
Honeywell, který je přítomen zhruba ve 100 zemích světa, je velice pokročilá technologická 
korporace, zejména v oblasti automatizačních a regulačních technologií a leteckém průmyslu. 
Obě tyto aktivity se snažíme rozvíjet i v České republice, kde je založena vývojová laboratoř 
již více než 10 let. Od loňského roku působí v Brně globální vývojové centrum a nyní chceme 
i rozšiřovat sofistikovanou výrobu, nedávno jsme ohlašovali rozšíření výroby v Mora 
Aerospace, kde se bude jednat o špičkové technologie, které budou vyvíjeny v České 
republice a špičkové výrobky pro letecký průmysl. Toto samozřejmě znamená, že 
potřebujeme řadu velice specializovaných odborníků. Proto pro nás je prvořadá spolupráce 
s technickými vysokými školami a v tomto ohledu již máme poměrně dlouhé zkušenosti 
s ČVUT v Praze. Toto chceme i nadále rozšiřovat jak formou pomoci školám, tak přímými 
formami spolupráce a vztahem privátního sektoru a vysokých škol. Více o tom řeknu ve svém 
pozdějším příspěvku. Děkuji. 
 
Úvodní vystoupení Ing. Jiřího Deváta, generálního ředitele firmy Microsoft, s.r.o. 
 
Dobrý den dámy a pánové, 
 
přeji Vám příjemný den. Hned na počátku přijměte omluvu za ten vpád, skutečně v hodině 
dvanácté, byť je teprve 10,30. Bylo to dáno tím, že ještě toto ráno jsem zahajoval jinou 
konferenci na jiném místě v Praze, která shodou okolností hodně ladí tématicky se znalostní 
společností a znalostní ekonomikou. Byla o tom, jak řídit společnosti prostřednictvím 
myšlenek, inovací, prostřednictvím projektů k nim směřujícím. Ale zpět už k dnešnímu dni. 
Naše společnost má mnoho atributů, které jí dávají příležitost sdílet, ať už inovace, sdílet své 
vlastní postupy a zkušenosti z globálního působení v tom lokálním rozměru, v rozměru České 
republiky tak, aby fungovaly, aby pracovaly ku prospěchu této společnosti a pro její rozvoj 
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kupředu. Jsem naprosto přesvědčen, byť jsem tady v uplynulých desítkám minut nebyl, že 
téma Evropské unie zde jistě z úst některých z mých předřečníků zaznělo, a nechci se 
opakovat tím, kolik málo dní nás dělí od toho, kdy Česká republika oficiálně vstoupí do 
svazku Evropské unie, do svazku evropských vyspělých států. Já bych jenom chtěl navázat na 
těch pár slov, která vím díky tomu, že jsem potkal pana vicepremiéra Mareše přímo na 
schodech, čili vím, že hovořil o tom, že znalostní ekonomika, znalostní společnost je 
příležitostí pro Českou republiku. Evropská unie, o které jsem v předchozích větách mluvil, si 
vytýčila velice ambiciózní cíl, známý jako tzv. Lisabonská agenda. Tento cíl, v podstatě 
shrnutý do jednoho bodu, říká, že Evropa chce být vedoucí znalostní společností a potažmo 
znalostní ekonomikou do r. 2010 v globálním měřítku, a to je cíl obrovsky ambiciózní. Česká 
republika nejenže by jako plnoprávný člen Evropské unie měla agendu z Lisabonu sdílet a 
měla by se aktivně podílet na její práci, ale zde se velmi přikláním ke slovu pana vicepremiéra 
Mareše v tom smyslu, že naopak pro Českou republiku je Lisabonská agenda, znalostní 
společnost, znalostní ekonomika prakticky jedinou alternativou úspěšného rozvoje této země a 
jejího výraznějšího prosazení v globálním měřítku. Nechci na začátku dne strašit, sedíme zde 
u tématu, které, se domnívám, je nesmírně důležité pro úspěšný rozvoj této země. Ještě jednou 
připomenu, já za společnost Microsoft, že je pro nás velkou ctí být nejen u tohoto dne, ale 
přispívat k rozvoji naší společnosti v mnoha ohledech, aby se skutečně znalostní společností a 
znalostní ekonomikou, bez vnitřních bariér, bez preference jednotlivých sociálních či 
jakýchkoliv jiných skupin, aby se skutečně širokou demokratickou znalostní společnostní 
stala. Přeji Vám příjemný den. 
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I. ZNALOSTNÍ SPOLEČNOST 
 
Increasing topical issue of innovation 
Terrence Valeski, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Eurotel, spol. s r.o. 
(Transcription from the power-point version into Word Perfect) 
 
The role of innovations in business  

• The challenge for companies is to bring to the market a stream of new and improved, 
added-value, products and services that enable the business to achieve higher margins 
and thus profits to re-invest in the business. 

 
• Innovation – the successful exploitation of new ideas – incorporating new 

technologies, design and best practice is the key business process that enables 
corporations to compete effectively in the global environment. 

 
What is innovation?  

Innovation is an essential aspect for economic growth 
– better ways of doing things 
– create more money 
– more money for higher skilled people 
– less efficient jobs are reduced 

 
What is innovation?  
The word “innovate can be traced all the way back to 1440. It comes from the Middle 
French word “innovacyon” meaning “renewal” or “new way of doing things”. 
 

• Innovation transforms a spark into a sustainable fire that forges something new and 
valuable in the world. 

 
• Innovation is a people process. It happens when people work together on a 

challenge that energizes them in an open environment of trust and respect, in 
which mistakes are considered learning events and everyone understands what 
value is being created and for whom.  

 
• Innovation is more of a mindset, an attitude, than a set of processes or techniques. 

 
• NO risk - NO innovation. 

 
• Companies must innovate to compete. 

 
• A good idea is not enough. It has to create a value. 

 
• ….and many more... 
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Leadership is not enough any longer…  
    innovative leadership  

• Leaders need to... 
– clearly articulate the role for innovation in the organisation´s strategies 

 
– create an environment that fosters new ways of thinking, enabling the staff to build 

their knowledge, develop their capabilities and produce remarkable results 
 

– communicate a clear purpose for innovation 
 

– establish expectations and strategies 
 

– measure progress against key performance indicators 
 

– establish shared values and principles to guide decisions and actions 
 
Elements of innovation  
1) Context  
- organisations are part of the web of life, affected deeply by what happens in the world 
around them (e.g. Impact of September 11) 
 
2) Leadership  
- we follow our leaders because we believe they see a better place in the future and know how 
to get us there - organisations have to have confidence in the vision, strategies and intention of 
their leaders 
 
3) Core values  
- (e.g. Learning, commitment, people development, contribution) - innovation drivers 
 
4) Culture 
- is the reflection of leadership and core values. To build the environment that is flexible and 
empowering and that welcomes ideas, tolerates risk, celebrates success, fosters respect, and 
encourages fun is crucial to innovation. 
 
5) Challenge  
- innovation means doing things differently, exploring new territory and taking risks. Need to 
identify meaningful challenges. 
 
6) Customer focus 
- focus on creating value for customers, internal and external 
 
7) Creativity  
- everything starts from an idea, ideas can come from anywhere. 
 
8) Communication 
- create open communication - free flow of information, ideas and feelings 
 
9) Collaboration 
- innovation is a group process, feeds on interaction, information and power of teams 
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10) Completion 
- celebration is an important part of competing a project (regardless of its level of success) 
 
11) Contemplation 
- make objective assessment of the outcomes, benefits and costs of new projects. 
Documenting and evaluating projects are critical steps that help perpetuate innovation 
 
10 driving forces of Change for the next century  

• The businesses that succeed are the ones using innovative ways to create value for 
their customers 

driving forces: 
1) Real time responsiveness - ask yourself: How can we reduce the amount of time spent at 
every step of our customer´s transaction with us? 
2) User-friendliness - Rethink your entire operation to make what you offer more accessible, 
user-friendly, portable. Make doing business with you easy. 
3) Aging Boomers/Generation X - Brainstorm ways to reduce and better use of labor so you 
can provide the services your customer demand. 
4) Mass customization - Innovations come from nonstop listening to customers 
5) Lifestyle - How are changing lifestyles affecting what your customer want from you? How 
can you profit by responding to these changes? 
6) Unbundled services - Rethink what services can you eliminate from your lineup in order 
to give the customer a lower price and still make money? 
7) Value differentiation - The customer wants to know, “What have you done for me lately? 
..Make sure the value you add is the value your customer seeks. 
8) High service - The real differentiation is assembling a team that really cares. 
9) Techno-edge - Look for techno-edges that can borrowed from other industries. Technology 
is not advancing, it is exploding. 
10) Quality perfection - Where do your customers perceive a lack of quality? Ask customers 
what they think of your quality! 
 
Our approach to innovations? 
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Life Long Learning. Education for a Knowledge Society 
Mary Canning 
(This is the presentation that Mary Canning delivered to the Conference and is not a formal paper) 
 
A Knowledge Society is a Competitive Society 
 
The key message of this discussion is that countries need to create, use and adapt knowledge 
in order to become and to remain competitive. Competitiveness is the key to making the most 
of opportunities in an uncertain and risky world and is especially important for small open 
economies, such as the Czech Republic. Internationally, learning is increasingly perceived as 
“a fundamental key to wealth creation and competitiveness in the current global information 
economy.”i 
 
Throughout Europe, but especially in countries still in transition, brain drain is a serious 
concern. Measures are needed which can help encourage skills to repatriate (brain gain) or not 
to leave in the first place. A dimension of skill retention is in the workplace itself where there 
is an increasing problem of low absorptive capacity for production innovation due to low 
skills.  
 
There is also an important social dimension to this argument as individuals need access to 
education and training opportunities throughout their lives to pursue both social and personal 
economic objectives.  
 
Why does lifelong learning matter? 
• Because, as has been discussed, human capital matters for the economic and social fate of 

individual, enterprises, and countries 
• Because skill requirements in everyday life are changing more quickly 
• Because ageing societies depend more on older workers as a source of new skills and 

know-how  
 
Life Long Learning 
In current OECD usage, lifelong learning no longer refers simply to recurrent or adult 
education but encompasses all purposeful learning “from cradle to grave”. 

 
Education Expenditure1 

public & 
private public private

Czech Republic 4.75 4.16 0.59
OECD mean 5.55 4.91 0.64

primary secondary tertiary
Czech Republic 1769 3449 5688
OECD mean 4148 5465 9210

Expenditure on educational institutions
% of GDP

Annual Expenditure per student2

USD

 
Notes:  
1) Financial and human resources invested in education; 1999 data  
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2) Converted using Purchasing Power Parity for GDP  
Source: OECD in Figures, Statistics on the Member Countries, OECD Observer 
2003/Supplement 1 

 
How is the Czech Republic Performing? 
• Educational attainment levels are on par with EU and OECD averages, with superior 

scores in science and mathematics. 
• The Czech Republic also scored better than the three other EU accession countries in 

PISA 
 

PISA 
 

Education matters in Czech Republic: 
• There is a link between education and unemployment….. 
 

Unemployment by education level 
25-64 year olds, data for 2000 

Chart 1:  Czech Republic PISA, 2001
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Education matters 

OECD data shows that, in general, there are large earnings gaps between those with and 
without post-secondary education, which widen over the lifetime. 
 

Relative Earnings by Education 
 Upper secondary = 100  

OECD country average  Data for 2001 
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Comparative Levels of Tertiary Enrollment 
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International Research 
• children of parents with tertiary education are much more likely to get a tertiary degree; 

Completed  tertiary 
qualifications, 1998
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• So low tertiary attainment is bad for people and society; is bad in economic and social 
terms 

 
Implications of Everyone  
Being a Learner for Life 
• For learners: a different kind of learning; 
• For teachers: a different kind of pedagogy; 
• For governments: provide technological infrastructure and ensure affordable access 
 

The following table suggests a 21st Century Learning Model. 
 

 
So the conclusion is that education systems in a knowledge society need to deliver 
learning to anyone, anywhere, anytime. 
 
Five “Needs” to be considered to make Learning Systems in the Czech Republic 
responsive to a Knowledge Society: 
 
1. The need to develop special support for rural education so that small communities of 

learners are not left behind; 
2. The need to ensure that vocational education remains relevant to the labor market;  
3. The need to develop implementation strategies for the existing strategy for life long 

learning. 
4. The need for the tertiary education system to promote a culture of innovation necessary 

for the Czech Republic to flourish in the global economy, including measures to 
strengthen the linkages between Higher Education Institutions and ,the Research and 
business communities.  

5. The need to use scarce resources more efficiently and equitably. 
 
 
 

People have access to learning 
opportunities over a lifetime. 

“Good” learners are identified and 
permitted to continue their education. 

Educators develop individualized learning 
plans. 

All learners do the same thing 

Assessment is used to guide learning 
strategies and identify pathways for future 
learning. 

Tests are given to prevent progress until 
students have completely mastered a set 
of skills and to ration access to further 
learning. 

People learn in groups and from each 
other. 

Learners work by themselves. 

People learn by doing. Learners receive knowledge from the 
teacher. 

Educators are guides to sources of 
knowledge. 

The teacher is the source of knowledge. 

21st century learningTraditional learning model

People have access to learning 
opportunities over a lifetime. 

“Good” learners are identified and 
permitted to continue their education. 

Educators develop individualized learning 
plans. 

All learners do the same thing 

Assessment is used to guide learning 
strategies and identify pathways for future 
learning. 

Tests are given to prevent progress until 
students have completely mastered a set 
of skills and to ration access to further 
learning. 

People learn in groups and from each 
other. 

Learners work by themselves. 

People learn by doing. Learners receive knowledge from the 
teacher. 

Educators are guides to sources of 
knowledge. 

The teacher is the source of knowledge. 

21st century learningTraditional learning model
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Transformace českých univerzit 
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro 
vědu a vysoké školy  
 
Idea znalostní společnosti a ekonomiky, stejně jako úsilí o vytvoření společného evropského 
výzkumného a vzdělávacího prostoru se opírá o čtyři pilíře. Jsou jimi: a) produkce vědění 
prostřednictvím vědeckého výzkumu, b) předávání vědění prostřednictvím výuky, c) šíření 
vědění prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a d) užití vědění v 
technologických inovacích. Není třeba příliš hluboké reflexe tohoto strohého výčtu k tomu, 
aby bylo zřejmé, že motorem znalostní ekonomiky v našem prostředí by měly být vysoké 
školy, nikoli však samy, ale v partnerství s Akademií věd České republiky a podnikatelskou 
sférou. 
Není též žádným tajemstvím, ale naopak triviální pravdou, která však musí být neustále 
zdůrazňována, že konkurenceschopnost naší země je třeba zakládat na zdrojích, které máme, a 
nikoli na zdrojích, které nemáme. Ony zdroje, které nemáme, jsou zdroje přírodní, anebo 
extrémně levná lidská práce. Naopak zdroje, které máme a které je třeba pěstovat a rozvíjet, 
pocházejí z vysoké vzdělanosti, schopnosti vtipné expertízy, umu a intelektuální flexibility. 
V konkurenčním prostředí Evropy (a ostatně v globální celosvětové konkurenci) se jeví sázka 
na rozvoj vzdělanosti a vědy jako nejjistější scénář pro další důstojnou a důraznou existenci 
České republiky ve světě. 
Slova by však měla být podpořena důraznými činy. Současná situace našich vysokých škol a 
především univerzit, zdá se, volá po takové akci. Návrat akademických práv a svobod českým 
vysokým školám po listopadu 1989 představoval první zásadní krok k odstranění totalitních 
bariér z našeho vysokoškolského systému a významný obrat k otevírání tohoto systému světu. 
Umožnění vzniku soukromých vysokých škol a převedení státního majetku veřejným 
vysokým školám na sklonku devadesátých let znamenalo konec státního monopolu v této 
oblasti a rozšířilo rozmanitost nabídky i ekonomickou autonomii vysokých škol. Tyto změny 
nás sice přenesly od totalitního k demokratickému vysokému školství, avšak nezajistily ještě 
naši plnou integraci do evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru a nejsou ani 
automatickou zárukou naší konkurenceschopnosti. 
Vzdělání na českých veřejných vysokých školách je v principu bezplatné a případné poplatky 
za studium může vysoká škola vybírat pouze ve zvláštních a taxativně vymezených případech. 
Financování veřejných vysokých škol je vícezdrojové, avšak drtivá většina prostředků na 
jejich činnosti pochází z veřejných rozpočtů. Přitom je známo, že naše veřejné vysoké školy 
trpí chronickým podfinancováním, které dlouhodobě ohrožuje jejich stabilitu a brání jejich 
kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji. 
Strategie současné vlády vylučuje zavedení školného na veřejných vysokých školách, přitom 
však podíl finanční podpory vysokoškolského vzdělávání na HDP (včetně prostředků jiných 
než veřejných) v naší zemi zdaleka nedosahuje průměru zemí EU. Sluší se dodat, že žádný ze 
známých modelů zavedení školného na veřejných vysokých školách zřejmě nemůže tento 
deficit zvrátit. Při respektování takto popsané situace lze, dle mého názoru, k nastartování 
žádoucího rozvoje znalostní ekonomiky použít kombinaci čtyř hlavních prostředků: 

1) zvýšení veřejných výdajů na podporu vysokých škol, 
2) lepší využívání možností vícezdrojového financování veřejných vysokých škol, 
3) změna pravidel financování veřejných vysokých škol tak, aby byla přednostně 

podporována kvalita a excelence vzdělávacích a badatelských činností,2 
4) intenzívní podpora spolupráce vysokých škol s průmyslem, především v oblasti 

transferu technologií a zavádění inovací. 
                                                 
2 Koncepce této reformy je zveřejněna na serveru MŠMT pod názvem „Konkurenceschopnost českých veřejných 
vysokých škol – reforma financování“. 
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Účinná podpora kvality a excelence však závisí na možnosti dlouhodobějšího finančního 
plánování rozvoje vědy a vysokých škol. Systém financování vysokých škol by tedy měl 
umožnit uzavírání dlouhodobějších kontraktů mezi státem a univerzitami. Tím by se vytvořilo 
stabilní prostředí pro pěstování kvality univerzitních činností.  
Autonomie našich vysokých škol, jejich samosprávné řízení a vznik soukromých škol jsou 
nejvýraznějšími znaky demokratizace našeho vysokoškolského systému. Vliv na řízení 
univerzit – stejně jako jiných institucí – se však uplatňuje především prostřednictvím 
ekonomického vlivu. V případě našich univerzit je nejvýznamnějším poskytovatelem 
finančních prostředků stát. Při využití možností vícezdrojového financování k tomuto 
nejvýznamnějšímu „hráči“ přistupují ještě soukromé či polosoukromé instituce, které školám 
platí určité služby (vzdělávací , výzkumné či vývojové). Finanční prostředky, které veřejné 
vysoké školy generují zcela samy, představují v průměru jen malý podíl na všech jejich 
příjmech. 
Veřejné vysoké školy se tak ocitají v situaci, kdy prostřednictvím svých samosprávných 
orgánů mohou svobodně a autonomně rozhodovat o rozvoji svých vzdělávacích a 
badatelských programů, dokonce i o počtu přijímaných studentů, ale přitom jsou ekonomicky 
„řízeny“ zvenčí prostřednictvím pravidel přidělování státní dotace, výší přidělených veřejných 
prostředků a výší i strukturou prostředků, které je ochoten poskytnout soukromý sektor. 
Významným omezujícím prvkem v autonomním rozvoji veřejných vysokých škol se pak u 
nás (ale i leckde v zemích EU) stává přidělování veřejných prostředků na základě ročních 
rozpočtů. Tento systém neumožňuje strategické plánování rozvoje, ale spíše vede k ad hoc 
reakcím škol na rychlé a těžko předvídatelné meziroční změny v přidělování finančních 
prostředků. První krok ke změně tohoto stavu lze v ČR spatřovat v přechodu na fixování 
tříletého výhledu státního rozpočtu, jak je navrhováno v souvislosti s reformou veřejných 
financí. Prostor pro skutečné uplatnění univerzitní autonomie by se však mohl vytvořit až 
v rámci dlouhodobějších kontraktů v trvání 6-8 let mezi státem a školami, jak ostatně 
navrhuje i Evropská komise.3  
Výzkumné instituce v České republice, tj. vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, resortní 
výzkumné ústavy, průmyslové výzkumné instituce apod. v současnosti operují v prostředí, 
které s evropským výzkumným prostorem sdílí určitá omezení. Možnosti využití komerčního 
potenciálu výsledků výzkumu máme (na rozdíl třeba od USA) omezeny na několika rovinách. 
Jde například o otázky ochrany duševního vlastnictví, především v oblasti výzkumu 
podporovaného z veřejných prostředků, o nepružnou (resp. neexistující) patentovou politiku, 
o formální a finanční omezení možnosti zakládání tzv. spin-off firem, jde o nevyvinuté 
manažerské struktury pro komercionalizaci výsledků výzkumu na straně výzkumných 
institucí či o nepříliš efektivní spolupráci mezi výzkumnými institucemi a uživateli výsledků 
výzkumu. 
V odstraňování legislativních bariér v České republice může sehrát pozitivní roli 
připravovaný zákon o veřejných výzkumných institucích a samozřejmě též případná 
liberalizace evropských předpisů. Co však lze učinit ihned, bez čekání na legislativní změny u 
nás či v EU, je vedení vážného a věcného dialogu mezi výzkumnými institucemi a 
významnými zástupci průmyslové sféry o obsahu, podmínkách a použitelných výstupech 
vzájemné spolupráce. K tomuto dialogu, věřím, přispívá například i dohoda mezi 
Ministerstvem školství a Svazem průmyslu a dopravy o založení společné nadace na podporu 
rozvoje technických vysokoškolských studií a technického výzkumu a vývoje. 
Naše univerzity mají sehrát zásadní roli ve vytváření a dalším fungování znalostní 
ekonomiky, neboť naplňují všechny zmíněné nároky na tuto roli: produkují vědění, předávají 

                                                 
3 Viz European Commission, Communication “The role of the universities in the Europe of knowledge“, 
COM(2003) 58 of 05. 02. 2003, s. 17. 



 22 

vědění, šíří vědění a přinejmenším mohou zprostředkovat užívání vědění v technologických 
inovacích.  
Další triviální, ale možná nedostatečně zdůrazňovanou pravdou je fakt, že investice do 
vysokých škol jsou skutečnými investicemi, které zaručují návratnost, byť v delší perspektivě. 
Koncentrovaná podpora vysokých škol je věcí veřejnou, jak si ujasnila i sjednocená Evropa 
v jednom z klíčových dokumentů Evropské komise s názvem „The role of the universities in 
the Europe of knowledge“. Je však zřejmé, že veřejná finanční podpora vysokých škol 
nemůže být bezbřehá a nemůže nebrat v úvahu kvalitu a výstupy ze vzdělávací a výzkumné 
činnosti. Tím se dostáváme k problematice transformace našich univerzit. 
Současný systém financování našich univerzit z veřejných zdrojů je založen na normativním 
financování, kdy většina prostředků z veřejných rozpočtů dosud přicházela na univerzity na 
základě zvyšování počtu studentů. Extenzívní rozvoj našich univerzit se však již přežil, 
především vzhledem k demografickému vývoji, vzhledem k intenzívně probíhající strukturaci 
studia i s ohledem na stále se rozšiřující nabídku soukromých vysokých škol. V současnosti 
však stále platí, že v naší zemi je relativně nízký poměr vysokoškolsky vzdělané populace.  
V minulém roce došlo k průlomové dohodě mezi Ministerstvem školství (jakožto 
poskytovatelem státních dotací) a reprezentací vysokých škol v podobě České konference 
rektorů a Rady vysokých škol o dalším směřování našich univerzit. Na základě společných 
analýz ministerstva, rektorské konference a Rady vysokých škol byla načrtnuta koncepce 
transformace vysokých škol, která byla dále rozpracována, v těchto dnech nabývá definitivní 
podoby a bude předložena vládě. Již na základě první verze této koncepce došlo v roce 2004 
k dosud bezprecedentnímu navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol. 
Klíčové zásady reformy financování našich univerzit lze popsat následujícím způsobem:  

• Budou posíleny nenormativní složky podpory vysokých škol z veřejných rozpočtů. To 
znamená, že potřebné navýšení finanční podpory vysokých škol bude věnováno na 
selektivní podporu kvality a excelence vzdělávacích a badatelských činností. 

• Navýšení počtu studentů bude financováno v omezené míře a s ohledem na kvalitu 
poskytovaného vzdělání na jednotlivých školách. 

• Za klíčové považujeme posílení prostředků na výzkum a vývoj na vysokých školách. 
Toto strategické rozhodnutí však musí být podpořeno Radou pro výzkum a vývoj, 
která je zodpovědná za přípravu rozpočtu na výzkum a vývoj. Rada však zatím tuto 
strategii nepodporuje.  

• V přidělování státní dotace přecházíme na zohledňování výstupních parametrů (např. 
počty absolventů ve vztahu k počtu přijímaných studentů, vědecký výstup univerzity a 
podobně), vždy ve vhodné kombinaci s parametry vstupními. 

• Systémově hodláme upravit též sociální podporu studentů, například zavedením 
adresného příspěvku na ubytování.  

• Budeme zohledňovat spolupráci vysoké školy s průmyslem a její aktivity v regionu. 
• Obecně lze říci, že budeme podporovat silné stránky každé univerzity, nikoli ty slabé.  

 
Tyto obecné zásady se mohou – bez nutnosti provádět legislativní změny – odrazit ve změně 
financování veřejných vysokých škol třeba následujícím způsobem. (Upozorňuji, že 
nehovořím o přijatých rozhodnutích, ale o nových návrzích.) 
Pokud jde o nárůst počtu studentů, jedním cílem je naplnění záměrů tzv. Bílé knihy, čímž má 
být v roce 2005 umožněno 50 procentům populačního ročníku devatenáctiletých studium 
v sektoru terciárního vzdělávání, a druhým cílem je zajištění zvýšení podílu vysokoškolsky 
vzdělané populace. První zmíněný cíl již je naplňován.  
Nezbytné a chybějící další investice do veřejných vysokých škol by měly být směřovány 
především na podporu výzkumných záměrů, výzkumných center a tzv. specifického výzkumu 
na vysokých školách. Zvláštní pozornost musí být věnována sociálním záležitostem studentů 
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a rozvoji internacionalizace studia. Plošné navyšování normativní složky financování bude 
omezeno a převedeno na selektivní podporu kvalitních výstupů ze vzdělávací činnosti. 
Dosavadní transformační a rozvojové programy vysokých škol by měly postupně (v horizontu 
jednoho až dvou let) nabývat charakteru cílených kontraktů mezi státem a univerzitami.  
Pokusil jsem se načrtnout obrysy zásadní změny financování veřejných vysokých škol, která 
respektuje jak politickou a sociální realitu naší země, tak nové nároky na 
konkurenceschopnost nejen našich škol, ale celé naší společnosti.  
 
Znalostní ekonomika 
Ing. Jan Březina, hejtman Olomouckého kraje 
 
Pane předsedající,  
Vaše magnificence,  
Vážené dámy, Vážení pánové, 
 
byl jsem uveden jako hejtman Olomouckého kraje. Chtěl bych zde hned úvodem zdůraznit, že 
náš kraj je jedním z krajů s nejnižším hrubým domácím produktem na hlavu, s nejnižší 
průměrnou mzdou v České republice i s nejnižšími daňovými odvody. Právě tato 
neoptimistická makroekonomická data mě částečně vedla k účasti na této konferenci a 
k přednesení tohoto příspěvku. 
Mám pocit, že tak jak pan místopředseda mluvil o lisabonské strategii (jako o yettim, o 
kterém samozřejmě existuje mnoho legend, a nikdo ho ještě neviděl), tak podobným 
způsobem se chováme k problémům spjatým se znalostní ekonomií. Na území Olomouckého 
kraje se nacházejí znalostní firmy, mimochodem jedna z nich se účastní zde na této 
konferenci, firma Honeywell, která pokračuje ve výrobě společnosti Mora Aerospace a 
produkuje vysoce sofistikovaný produkt – části do leteckých motorů. Dále máme v regionu 
firmy, které obchodují s genetickým materiálem. Jestliže ovšem chceme jít směrem ke 
znalostní ekonomice, musíme sestoupit na zem a uvědomit si, jaká je naše momentální pozice. 
Rád bych nyní v této souvislosti citoval z knihy, kterou v současné době čtu a která se 
jmenuje „Putování českou budoucností“. Připravilo ji Centrum pro sociální a ekonomické 
strategie Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta sociálních věd. Jde o velmi inspirující čtení a 
jedna z kapitol knihy je věnována problematice znalostní ekonomiky. Kniha vystihuje klíčové 
body této problematiky a výstižnější formulaci jsem doposud jinde nenašel. „Snížím se“ tedy 
nyní k přímé citaci z této knihy: 
„Ekonomika České republiky a potažmo celá společnost se dosud zakládá především na 
pevné, avšak málo kvalifikované práci a neperspektivním využívání neobnovitelných 
přírodních zdrojů.“  
Je nepříjemné uvěřit těmto tvrzením , avšak kniha je doprovází spoustou údajů a ukazatelů, 
které nám potvrzují tuto kritickou skutečnost. Jsou zde zahrnuty indikátory, které o tom 
vypovídají i přímo. Je to zejména indikátor konkurenceschopnosti Světového ekonomického 
fóra v Ženevě, metodologie hodnocení vědění Světové banky a inovační indikátory a studie 
Evropské unie. Na konci seznamu těchto indikátorů (kterých je v knize několik desítek na 
několika stranách) je jeden, který si zaslouží zmínku. A sice zásadní rozdíl míry investic do 
znalostí v porovnání podílů investic do znalostí, do strojů a do zařízení. V České republice je 
to 19,6 % proti průměru Evropské unie, který je asi 44 %, a jsou zde pro srovnání zmíněny i 
země, kde se dá mluvit o znalostní ekonomice a kde jsem ji, na rozdíl od „české kotliny“, měl 
možnost vidět na vlastní oči. A sice Finsko – 73,3%, Švédsko – 82,8%. Myslím si, že tento 
indikátor nejjasněji vypovídá o tom, kam až je možno se dostat, ale otázka současné reality je 
jiná – chceme vůbec jít tímto směrem? Jsme o tom přesvědčeni a dáváme to najevo tím, co 
prakticky činíme? Já si neodpustím, s úctou k přátelskému vztahu s panem náměstkem, ve své 
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smělosti mírně opravit jeho tvrzení. Pan náměstek říkal, že motorem rozvoje jsou vysoké 
školy. Já bych zde s Vaším dovolením řekl, že motorem znalostní ekonomiky by měly být 
vysoké školy. To je jemný rozdíl. Jako předseda správní rady jedné takové školy možná vím, 
o čem mluvím. Jde o otázku lineárního modelu investic do vzdělání a do inovací. Tento model 
se zakládá na následujícím přesvědčení: nasypme více peněz do vzdělání, dejme více peněz 
na výzkum a vědění se o sebe postará samo. Tak to ovšem nefunguje. Místo tohoto lineárního 
modelu, kdy formou rulety – nahodilých investic do vzdělávání - očekávám výsledek, je třeba 
jít cestou tvorby sítí, které toto zprostředkovávají. Jsem velice rád, že jsem od pana náměstka 
slyšel, že peníze do školství a zejména do vysokého školství by měly jít selektivně. Měly by 
být podporovány ty aktivity a ta místa, která jsou ostrůvky pozitivní deviace, jak se o tom 
často v strategických dokumentech píše. Měli by být podporováni ti skutečně výkonní, kteří 
něco přinášejí. Zpětnou vazbu by měly tvořit takové údaje jako počet firem, které generují 
vysoké školy; počet patentů a prakticky využitelných věcí by měl být také zvážen při alokaci 
investic do školství a do vědeckovýzkumné základny.  
Nyní bych se jenom krátce zmínil o dvou hlavních bariérách, o kterých se domnívám, že stojí 
v cestě tomuto přístupu ke znalostní ekonomice. Jednou z nich je naše vzdělávání a zde, 
pokud dovolíte, budu opět citovat: „České školství ale vykazuje znaky industriální éry. 
Masovou, krátkodobou přípravu laciné pracovní síly“. Česká vzdělávací soustava má podobu 
pyramidy – široká základna, ostrá špička. Já bych se zastavil u toho, že v České republice dítě 
z rodiny se základním vzděláním má téměř 9x menší šanci dostat se na vysokou školu, což je 
věc, která už tu byla také zmíněna. Veškeré problémy nelze hledat jenom ve finančních 
prostředcích. Myslím si, že naše vzdělávací soustava je zaměřena příliš akademicky a je málo 
zdůrazněn praktický pohled na svět, na řešení problémů, což jsou věci, které nelze finančně 
ohodnotit, ale jež jsou v základech našich problémů, o kterých zde mluvíme. Největším 
omylem, který stojí na začátku toho, abychom se na vysoké školství podívali jinak, je naše 
víra, že náš vzdělávací systém je v zásadě dobrý a že žádné podstatné reformy nepotřebuje. 
Myslím si, že pokud se nám podaří zbavit se tohoto paradigmatu, věci půjdou rychleji 
kupředu. Jelikož by se o těchto věcech dalo dlouho hovořit, přikročím k další citaci: 
„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 jejich prosazení napříč politickým spektrem“. Tímto je vyslovena obava, zda-li 
skutečně naše politické špičky důrazně trvají na směru ke znalostní ekonomice. Nejsem o tom 
příliš přesvědčen. Dovolím si doložit své tvrzení citací o systému podpory inovací ve státě 
Izrael: „Stát prioritně podporuje studium na vysokých školách. Stát vyčleňuje nemalé 
prostředky na podporu start-upu, 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, stát bohatě dotuje fondy rizikového kapitálu, jež jsou hlavními investory do nově 
vznikajících firem. První fond rizikového kapitálu pomohla vytvořit izraelská vláda. Pokud se 
někdo v Izraeli rozhodl vytvořit rizikový kapitálový fond, vložil do něj např. 50 milionů 
dolarů, vláda vložila dalších 50 milionů dolarů. V úspěšném projektu fungoval vládní vklad 
jako půjčka, pokud projekt neuspěl, chová se státní vklad jako investice a nic se nemuselo 
vracet. To vyvolalo zájem fondů o vstup do Izraele, protože vládní investice znamená snížení 
rizika. Pro pobyt v inkubátoru platí přísná pravidla. Firmy zde např. nemohou působit déle 
než tři roky. Buď zaniknou, nebo jsou schopny samostatné existence. Velký význam se 
připisuje marketingu, včetně prezentace, nabídek produktů. Role inovačních firem 
v ekonomice Izraele je zásadní, v mnoha oborech patří ke světové špičce.“ Izraelský model 
jsem citoval z důvodu rekapitulace našeho systému podpory investic. První, co by naše vládní 
garnitura měla udělat, je, že by se investice, které jdou do projektů na „zelené louce“ a do 
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podpory betonu a oceli v infrastruktuře, vložily aspoň zpoloviny například do obdobného 
rizikového fondu, který by se znalostí a vlastním know-how dokázal pozvednout to, co má 
vyšší přidanou hodnotu, a to, čemu se říká technologie. Domnívám se totiž , že náš systém 
investičních podpor už dnes konzervuje starou industriální strukturu společnosti.  
Právě proto jsem přijal pozvání na dnešní setkání, abych zde vyjádřil tyto zásadní připomínky 
k tomu, o čem je zde hovořeno a co se z bližšího pohledu jeví v dané situaci skoro jako 
„císařovy nové šaty“, když mi prominete příměr k této pohádce. Myslím si, že tato konference 
je velkým přínosem, protože čím více se pro znalostní ekonomiku budou získávat lidé, tím 
dříve možná dojde k tomu, že jisté kritické množství těch, kteří budou zainteresováni, přijme 
konečně nějaké rozhodnutí. Je to pro nás celospolečenská výzva a já osobně ji vidím jako 
výzvu ke globálnímu přežití našeho státu. Domnívám se, že prvním krokem by mělo být 
nahrazení oné padesátiprocentní podpory investicím na „zelené louce“ kupříkladu tím, že 
vytvoříme již zmiňovaný rizikový fond.  
Omlouvám se tímto celé akademické obci, kterou jsem možná některými svými 
pochybovačnými výroky mohl i urazit, ale pokud tím vyvolám reakce, které mě přesvědčí o 
tom, že nemám pravdu a že naše situace je lepší, než jak ji popisuji, budu jedině rád. Protože 
s onou citovanou knihou na nočním stolku, která popisuje tři varianty našeho možného 
budoucího vývoje, se někdy usíná dosti těžko. Děkuji Vám za Vaši pozornost. 
 
 
Charakter vzdělání ve znalostní společnosti 
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., rektor VŠFS 
 
Nosné vývojové trendy a určující faktory společenského i ekonomického vývoje, označované 
jako „znalostní společnost“ či „znalostní ekonomika“, byly a jsou v současné době 
analyzovány v řadě odborných studií, jsou předmětem zájmu v odborných, vědeckých i 
podnikatelských kruzích. Všeobecně akceptovaný a zdůrazňovaný význam znalostí pro 
úspěšný rozvoj společnosti a zvýšení konkurence schopnosti ekonomiky však není vždy 
provázen odpovídající reálnou aktivitou, směřující na jedné straně k zefektivnění a 
zracionálnění „produkce znalostí“ a na druhé straně tvorbou potřebných podmínek k 
„praktickému“ využití těchto znalostí. Společným jmenovatelem obou těchto základních 
oblastí, v nichž se podstatným způsobem rozhoduje o dynamice vývoje znalostní společnosti, 
jsou lidské zdroje – lidský kapitál. Oblast získávání a tvorby znalostí, v širším slova smyslu 
vzdělání a vzdělávací proces, představují v této souvislosti klíčovou oblast. 
 
Z ekonomického hlediska, z hlediska znalostní ekonomiky je vzdělání velmi často 
redukováno na profesní přípravu. Ta zaujímá sice mimořádně významné místo v systému 
přípravy pracovní síly pro rozvoj ekonomiky, ale samotné vzdělání je nejen pojmem, nýbrž i 
procesem výrazně širším než profesní příprava či studium zaměřené na získávání příslušné 
odborné kvalifikace. Do procesu vzdělávání je nutno zahrnout kromě odborné profesní 
přípravy, kromě získávání a schopnosti využívání odborných a úzce profesně zaměřených 
znalostí, i aktivity směřující k rozvoji klíčových kompetencí, sdílení hodnotových 
orientací a aktivit přispívajících k integritě osobnosti. Člověk – pracovník, potenciální 
zaměstnanec znalostní společnosti nenabízí na trhu práce pouze své odborné (profesní) 
znalosti a dovednosti, nýbrž i své fyzické a psychické dispozice, nejen schopnost své 
odborné, pracovní či profesní znalosti a dovednosti uplatnit, ale zejména schopnost svůj 
„profesně dovednostní a znalostní fond“ celoživotně doplňovat, v případě potřeby jej 
principiálně „restrukturalizovat“ či fundamentálně změnit. Sféra vzdělávání, v plném slova 
smyslu „celoživotního vzdělávání“, je oblastí, kde se formuje komplexní integrita lidské 
osobnosti, vytvářejí se předpoklady pro sdílení hodnotové orientace a identifikace 
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s příslušnou sociální skupinou či vrstvou, s hodnotovou orientací typickou pro znalostní 
společnost. Dobře koncipovaný a efektivně realizovaný vzdělávací proces výrazným 
způsobem ovlivňuje reálné zhodnocení profesních znalostí a dovedností a přispívá i k utváření 
„etické dimenze“ osobnosti, která se projevuje v určité „profesní cti“ a „hrdosti“ na profesní 
úspěšnost. 
 
V obsahové struktuře vzdělání, zejména terciárního vzdělání, zaujímá centrální místo odborná 
profesní příprava. Její úroveň je podmíněna kvalitou vzdělávacích institucí i využíváním 
moderních vzdělávacích metod. Přitom investice do lidského kapitálu směřované do úzce 
pojaté profesní přípravy, eventuálně do specializované profesní přípravy, jsou velmi dobře 
měřitelné a relativně „rychle návratné“.  
 
V dnešní době charakterizované na jedné straně zánikem celých „tradičních“ průmyslových 
odvětví a vznikem či příchodem nových podnikatelských subjektů často s odlišným výrobním 
programem a na straně druhé bouřlivým technickým a technologickým vývojem, si profesní 
úspěšnost vynucuje soustavné, systematické a cílené doplňování odborných znalostí a 
vědomostí přinejmenším po celý produktivní život. Stále více se ukazuje nutnost otevřít 
diskusi o charakteru profesní přípravy jako trvalé součásti celoživotního vzdělávání.  

 
Jestliže donedávna převládal názor, se kterým se setkáváme v řadě případů i dnes, že čím je 
profesní příprava zaměřena speciálněji (úžeji), čím více se orientuje na „výcvik“ potřebných, 
velmi často speciálních dovedností, tím je účelnější a z hlediska budoucího uplatnění na trhu 
práce i efektivnější. Stoupenci těchto názorů vychází z hypotetického předpokladu, že 
příchodem absolventa školy, zejména vysoké školy, získají nejen „vzdělaného“, nýbrž i 
odpovídajícím způsobem „profesně připraveného“ a částečně „zacvičeného“ pracovníka. 
Hodnotu vzdělání, které pracovník získal, posuzují podle toho, kolik je ještě nutno do jeho 
další „přípravy“ (zácviku) na konkrétní pracovní pozici investovat. Specializace a úzce pojatá 
profesní zaměřenost jsou v rámci tohoto přístupu, na rozdíl od dostatečně rozvinuté znalostní 
báze a metodologických kompetencí, pokládány za základní atributy kvality a hodnoty 
vzdělávání. 
 
V ekonomicky, zejména technicky a technologicky rozvinutých společnostech se stále 
výrazněji formuje poněkud odlišný názor na profesní přípravu, v němž dominantní úlohu 
sehrává orientace na rozvoj schopností a kvalitu „profesního myšlení“. Jestliže ještě před 
desíti lety byla za jednu z klíčových schopností v oblasti profesní přípravy považována 
schopnost získat odbornou (profesní) informaci, pak dnes je to považováno za víceméně 
běžnou samozřejmost. „Profesní myšlení“ jako nosný aspekt profesní přípravy je 
charakterizováno daleko spíše schopností „vytěžení“ získaných informací, schopností jejich 
komparací či analýzou vytěžit i to, co v nich, pokud jsou chápány izolovaně, není explicitně 
řečeno. Takto pojaté profesní myšlení je velmi úzce spojeno jak s dobrou znalostní průpravou, 
tak i s etickou dimenzí, konkrétně s tím, co běžně nazýváme „profesní ctí“. 
 
Pro tento přístup k hodnocení profesního vzdělání je charakteristické dosažení vyváženého 
souladu mezi flexibilitou a specializací. Jestliže předpokladem pro flexibilitu jsou šířeji 
pojaté odborné základy umožňující přizpůsobit zmíněnou „specializaci“ měnícím se 
podmínkám, speciálně odborná průprava je mimo jiné i reálným zvládnutím toho, jak na dané 
odborné bázi příslušnou specializaci (právě konkrétně potřebnou) rozvinout. Vzdělávací 
proces a odborná příprava mohou vytvořit dostatečnou poznatkovou a dovednostní bázi, jsou 
tedy nutným a nezbytným předpokladem pro budoucí flexibilitu. Flexibilita u konkrétního 
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pracovníka se však stává skutečností teprve tehdy, jestli dokáže této báze reálně využít pro 
rychlé a efektivní zvládnutí té „specializace“, která je právě požadována. 
 
V souvislosti se vzděláváním a otázkou zhodnocování lidského kapitálu bývá stále častěji 
uváděna i problematika sociálního kapitálu. Existuje řada vymezení tohoto pojmu, z nichž 
některé se navzájem shodují, jiné liší. Zpravidla tato vymezení vycházejí z konkrétního 
kontextu, v němž se o „sociálním kapitálu“ hovoří. Není účelem, abychom se pokoušeli o 
zpřesnění vymezení tohoto pojmu 4. Budeme-li považovat za jeho nosnou charakteristiku mít 
schopnost či být aktuálním nositelem sociálních kontaktů, je význam vzdělání pro jeho vzrůst 
zcela evidentní. V moderní společnosti je úroveň a kvalita vzdělávání jedním z podstatných 
činitelů ovlivňujících sociální pozici a v důsledku toho i tvorbu sociálních kontaktů. Úroveň a 
kvalita vzdělání, nikoliv jen profesní přípravy, výrazně zvyšuje i to, co je možno označit jako 
„komunikační potenciál“ člověka. Ten je charakterizován nejen schopností adaptovat se do 
daných, stávajících sociálních a komunikačních struktur, nýbrž daleko efektivnější 
zhodnocení sociálního kapitálu je spojeno se schopností iniciovat, vytvářet či dotvářet 
komunikační vazby a struktury nové. Investice do lidského kapitálu formou rozvoje zvýšení 
vzdělanostní úrovně jsou současně i investicemi do sociálního kapitálu. 
 
Zdůrazňování významu vzdělání, perspektivního vývoje směrem ke znalostní společnosti, 
nekoresponduje příliš se skutečností, že v České republice je oblast vzdělávání (stejně jako 
oblast vědy a výzkumu) výrazně podfinancovaná. Nabízí se otázka, zda současný systém 
financování vzdělávacího procesu je jako celek optimální. Byla napsána řada studií a statí 
zaměřených na jeho zdokonalení, inovaci či zásadní a radikální transformaci. Všeobecně 
přijímaná skutečnost, že investice do vzdělávání jsou jedny z nejrentabilnějších, se zatím 
v dostatečné míře nepromítá do investičního rozhodování příslušných subjektů. 
Identifikace příčin tohoto stavu by si vyžádala hlubokou komplexní analýzu. I když lze nalézt 
případy, kdy zejména jednotlivci jsou ochotni investovat do svého vzdělání, přesto 
rozhodující váha financování vzdělávací soustavy zůstává na veřejných rozpočtech. Vytvořit 
podmínky pro změnu tohoto stavu je možné pouze za předpokladu dosažení konsensu mezi 
politickými a správními subjekty na straně jedné a představiteli podnikatelské sféry jako 
potenciálními investory na straně druhé. 
 
Problematice vzdělávání, rozpracování koncepce celoživotního vzdělávání, její realizaci 
obsahové i metodické a metodologické náplni jednotlivých stupňů a forem je věnována v 
teoretické oblasti i kompetentními představiteli státní správy náležitá pozornost. Koncepční 
dokumenty věnované rozvoji vzdělávací soustavy v České republice zdůrazňují nutnost jak 
změny obsahové náplně, tak i metod a postupů jednotlivých strukturálních součástí 
celoživotního vzdělávání a mimořádný důraz je kladen na jeho systémový charakter jako 
celek.  
 
Jedním z výrazných rysů, který je spojován s existencí a rozvojem znalostní společnosti, je 
otázka dostupnosti kvalitního vzdělání, zejména terciárního. Koncepční materiály věnované 
této otázce, stejně jako programové dokumenty, předpokládají, že v roce 2005 bude v České 
republice v oblasti terciárního vzdělávání vytvořena taková kapacita studijních míst, která 
bude dosahovat 50 % počtu populace odpovídajícího věku. Počet studujících, zejména na 
vysokých školách, se od počátku devadesátých let soustavně zvyšuje. Přesto Česká republika 
v počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v populaci výrazně zaostává za průměrem 
v zemích Evropské unie. Z hlediska perspektiv vývoje ekonomiky i společnosti se jeví 
                                                 
4 Pracovně můžeme tento pojem používat tak, jak vymezil ve své práci „Teorie jednání“ – Pierre Bourdieu, 
s přihlédnutím k tomu, jak se tímto pojmem operuje v - J.Kameníček: Lidský kapitál, Karolinum, Praha 2003 
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vzrůstající počet těch, kteří absolvují kvalitní terciární – vysokoškolské vzdělání nejen jako 
pozitivum, ale perspektivně jako nutný předpoklad k udržení či zvýšení 
konkurenceschopnosti našeho lidského potenciálu. Orientace na výrazný vzrůst 
vzdělanosti populace je v každém případě cestou nejen správným, ale jedině možným 
směrem.  
 
Otázkou zůstává, zda současná struktura pracovních míst v naší ekonomice se mění takovým 
směrem a s dostatečnou rychlostí, aby umožnila odpovídající uplatnění tomuto zvyšujícímu se 
počtu, pracovníků zejména s vysokoškolskou kvalifikací. Lze uvést řadu jednotlivých 
příkladů z podniků a podnikatelských aktivit, které svůj rozvoj jednoznačně spojují 
s perspektivou zvýšení podílu vysoce, tj. vysokoškolsky kvalifikované pracovní síly. Na 
druhé straně se můžeme, a bohužel zejména v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností, 
setkat s investory, kteří realizují podnikatelské záměry vyžadující především pracovní 
sílu pouze se základním vzděláním a profesní kvalifikací spíše „zaučen“ než „vyučen“, 
eventuálně i nekvalifikovanou pracovní sílu. Na tuto skutečnost poukazují i „SWOT – 
analýzy“, které jsou součástí rozvojových programů zpracovaných regionálními orgány. Zde 
mezi „riziky“ se v několika případech (kromě jiného) uvádí i „rozvoj výrob náročných na 
levnou pracovní sílu – přenos neatraktivních a zastaralých výrob z ciziny“. Zvážíme-li, že 
takováto konstatování jsou obsažena v analýzách vzniklých nikoliv před pěti či deseti lety, 
nýbrž v roce 2002, že toto konstatování vychází z reálného postižení skutečnosti v době svého 
vzniku, nelze varovný signál, který obsahují, podceňovat.  
 
Progresivní změny, k nimž dnes v systému vzdělávání dochází se v rozhodující míře týkají 
populace, která v současné době prochází různými stupni „formálního vzdělání“, eventuálně 
vstupuje, či v posledních letech vstoupila, na pracovní trh. Pro Českou republiku, stejně jako 
pro další země střední a východní Evropy, představuje však výrazný problém zejména část 
populace ve věkovém intervalu 30 – 50 let. Své „formální vzdělání“ tato část populace 
absolvovala přibližně před 15 a více lety, tj. v případě odborného vzdělání, se velmi často 
připravovala na profese, které v dnešní době buď zcela vymizely, nebo se jejich obsah, včetně 
požadavků na znalosti a dovednosti, výrazně změnil. Současně koncepce „formálního 
vzdělání“ (školského) v této době nezahrnovala aktivity směřující k rozvoji „základních 
kompetencí“. Vytvoření si předpokladů pro celoživotní vzdělávání, zejména pro „neformální“ 
a „informální“ vzdělávání, bylo pro tuto část populace reálně nedostupné. Zvážíme-li, že tato 
část populace má před sebou v průměru ještě 25–35 let ekonomické aktivity, a současně 
představuje téměř 60 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, je zřejmé, že bude nutno této 
skupině věnovat z hlediska její přípravy na uplatnění se v podmínkách znalostní společnosti 
zvláštní pozornost. 
  
Veškeré úsilí o zhodnocení investic do lidského kapitálu a zejména do vzdělání, i efektivita a 
návratnost těchto investic, může být výrazně snížena pokud jak stávající struktura, tak 
vývojové trendy v oblasti struktury pracovních pozic nebudou vytvářet dostatečný prostor pro 
jeho odpovídající zhodnocení v procesu reálné, komplexně pojaté reprodukce společnosti. 
V této souvislosti je vhodné zvýraznit podporu rozvoje takových podnikatelských aktivit, 
které se opírají o vysoce kvalifikovanou práci a technologické procesy vycházející 
z aktuálních vědeckých a výzkumných poznatků. 
 
V souvislosti s otázkou uplatnitelnosti absolventů škol (zejména vysokých) vyvstávají dva 
zásadní problémy (kromě kvality, obsahové orientace a metodologické fundace vlastního 
vzdělávacího procesu). Prvním z nich je vztah struktury odborného zaměření oborů a 
programů, které tyto školy nabízejí a oborová struktura zájmů těch, kteří se o 
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vysokoškolské studium ucházejí. Je všeobecně známou skutečností, že zde existuje výrazná 
diference. Neustále, již po dobu několika let převládá mezi uchazeči o vysokoškolské studium 
zájem o humanitní a umělecky zaměřené školy (tj. takové obory jako sociologie, psychologie, 
filozofie, žurnalistika, práva, ekonomie atd.), zatímco podprůměrný zájem je o obory 
přírodovědné a ještě nižší o obory technické. Tato skutečnost sama o sobě nemůže být 
důvodem k tomu, aby školy přizpůsobily svou oborovou strukturu představám zájemců o 
studium, stejně jako nelze tvrdit, že spontánní zájem či na druhé straně nezájem o studium 
určitých oborů, je třeba ovlivňovat tak, aby odpovídal stávající nabídce škol. Každopádně 
však nelze považovat oborovou strukturu, které naše školství, zejména terciární sféra 
v současné době nabízí, za absolutně vyhovující a tím pádem neměnnou. 
 
Výrazným impulsem k úvahám o optimálnosti a perspektivě oborové struktury jak středních, 
tak vyšších odborných, ale zejména vysokých škol jsou signály, které vysílá trh práce. I když 
ani zde nelze hovořit o absolutizujícím imperativu. Uplatnitelnost absolventů škol je jedním 
z ukazatelů k nimž je třeba soustavně přihlížet. Je však podstatně určována „momentální“ 
situací na trhu práce. Její vypovídací schopnost ve vztahu k střednědobé či dlouhodobé 
perspektivě je již podstatně nižší. Problematice prognózování kvalifikačních potřeb, zejména 
vzdělávacích potřeb byla v letech 2000 až 2001 věnována pozornost „Národní observatoří pro 
odborné vzdělávání a trh práce“. Řešení tohoto projektu postihlo řadu aspektů ukazujících na 
složitost dané problematiky. I když výsledky byly v roce 2001 publikovány5, není dostatek 
informací o návazných zkoumáních v tomto směru. 
Optimalizace objektivních podmínek pro efektivní, účelné a dlouhodobé zhodnocení investic 
do rozvoje a zvýšení „praktické“ hodnoty vzdělání, směřující k vytvoření předpokladů pro 
dlouhodobou perspektivní zaměstnatelnost vysoce kvalifikované (vysokoškolsky) a flexibilní 
pracovní síly, je otázkou velmi závažnou. K řešení tohoto problému může výrazně přispět 
vytvoření vhodného komunikačního rámce mezi vzdělávací sférou na jedné a zaměstnavateli 
na druhé straně. Základním, dosud neadekvátně řešeným problémem v oblasti komunikace 
mezi zaměstnavatelskými kruhy a subjekty vzdělávací soustavy je skutečnost, že k reálné 
komunikaci s konkrétním obsahem dochází v rozhodující většině případů až v souvislosti s 
„uplatnitelností“ absolventů na trhu práce“. Daleko efektivnějších výsledků při odstranění 
diskrepancí mezi oborovou strukturou absolventů, zejména vysokých škol, jejich reálnými 
znalostmi a dovednostmi a požadavky „praxe“, by bylo možno dosáhnout, pokud by 
komunikace mezi těmito subjekty začínala v „logickém“ (ale i „chronologickém“) smyslu 
výrazně dříve. Součástí dokumentace, kterou připravují jak střední, tak i vyšší odborné a 
vysoké školy v souvislosti se žádostí o schvalování příslušného oboru studia a kterou 
pravidelně „inovují“, je i koncipování „profilu absolventa“, který závazně obsahuje tématický 
celek věnovaný znalostem a dovednostem, (ale i základním kompetencím), kterými má 
absolvent školy disponovat, a rovněž tak část věnovanou perspektivám jeho (dlouhodobé) 
uplatnitelnosti na trhu práce. Domníváme se, že právě tyto závazné části studijní 
dokumentace, které podstatným způsobem ovlivňují, ne-li určují zaměření a obsahovou náplň 
studijních programů a tím i v konečném důsledku výsledné znalosti a dovednosti absolventů 
jak středních, tak zejména vysokých škol vytvářejí daleko nejvhodnější prostor k racionální 
diskusi mezi zaměstnavateli a školskými institucemi. Je otázkou, zda dosavadní velmi malé 
využívání této možnosti ovlivnění charakteru přípravy absolventů škol ze strany potenciálních 
zaměstnavatelů je způsobeno vlivem nízké informovanosti o této možnosti, či příčiny 
spočívají v principiální neochotě jedné či druhé strany k dialogu s tímto obsahem. V každém 
případě aktivní a kvalifikovaná účast zástupců zaměstnavatelů na tvorbě této části studijní 
                                                 
5 Předvídání kvalifikačních potřeb: vypracování a pilotní ověření metodologie, a pravidelné předvídání 
vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza „Vypracování a metodologie (shrnutí projektu a doporučení). Národní 
observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, Praha 2001 
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dokumentace je jedním z nejvýznamnějších, nejúčinnějších a také nejlevnějších nástrojů 
vedoucích k výraznému zvýšení jak aktuální, tak dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů na 
trhu práce ( a to i bezprostředně po absolvování studia). 
 
Intenzivní a kvalifikovaná participace zaměstnavatelských kruhů na výše zmíněném dialogu 
předpokládá však ujasněnost požadavků na budoucí pracovní sílu z jejich strany. To se týká 
nejen obecně kvantitativních charakteristik (kolik a jakých pracovníků, s jakým vzděláním či 
kvalifikací budou potřebovat), nýbrž zejména nároků na požadované znalosti a dovednosti. 
Dosavadní praxe ukazuje, že mezi zaměstnavateli v tomto směru existují relativně významné 
rozdíly v principiálních otázkách. Jedna skupina zaměstnavatelských subjektů vyžaduje, aby 
absolventi škol byli vybaveni pokud možno relativně úzkým spektrem znalostí vztahujících se 
k přesně vymezeným profesním činnostem a disponovali sice omezeným počtem, ale 
dokonale zvládnutých profesních dovedností6. Naproti tomu jiná skupina zaměstnavatelů 
(téže oblasti) vyžaduje, aby absolventi disponovali spíše širší bází fundamentálních znalostí, 
které jim umožní perspektivní flexibilitu, a disponovali širším spektrem základních, nejen 
úzce profesně pojatých dovedností. 
 
V rámci kvalitní a fundované diskuse mezi zaměstnavateli, subjekty školské (zejména 
vysokoškolské) soustavy a odborníky na problematiku vzdělávání (v blízké budoucnosti 
doufejme i specialisty na prognózování vývoje vzdělávacích a profesních potřeb), lze nalézt 
racionální řešení tohoto problému, které by nemuselo být nutně jen „kompromisem“ 
uvedených stanovisek. Jeho řešení by bylo i tolik potřebným příspěvkem k překonání dosud 
velmi pevně fixované hranice mezi procesem získávání poznatků, znalostí a dovedností, tj. 
vzdělávacím procesem jako takovým, a oblastí jejich uplatnění, tj. sférou „praxe“. 
 
„Znalostní“ či „vzdělanostní společnost“ přestává dnes být již jen „deklarovaným“ cílem či 
směrem vývoje. Stejně jako racionální a koncepčně promyšlené investice do lidského kapitálu 
a rozvoje vzdělávání stává se nutností, pokud hodláme uspět na mezinárodním fóru. Nejde jen 
o jasné a přesné zformulování záměrů či cílů,nýbrž zejména o nalezení způsobu jejich 
dosažení, tedy o nalezení racionální a reálné metody plného využití všeho, co dosavadní 
poznání o rozvoji a uplatnění lidského potenciálu ve znalostní společnosti i znalostní 
ekonomice poskytuje. 

 
V racionálně koncipovaném systému celoživotního vzdělávání získávají především vysoké 
školy zcela novou funkci. Představují velmi výrazné odborné a metodické zázemí pro všechny 
další školské i mimoškolské subjekty působící v oblasti vzdělávání či transferu znalostí. Týká 
se to jak středních, tak i vyšších odborných škol a v nezmenšené míře i gymnázií, ale i 
„neškolských“ vzdělávacích organizací. Jednotlivá odborná pracoviště vysokých škol 
považují zpravidla za organickou součást náplně své práce i přípravu a realizaci vzdělávacích 
aktivit, zaměřených na další vzdělávání pedagogů příslušných odborných předmětů, 
působících v regionálním školství či neškolských vzdělávacích institucích a zařízeních. 
Rovněž knižní fondy vysokoškolských pracovišť a jejich centra vědeckých informací jsou 
mimořádně příznivým zázemím pro „informální“ vzdělávání odborníků a specialistů, stejně 
jako managementu. Mají podstatný význam rovněž pro lektory, poradenské pracovníky a 
organizátory působící v rámci aktivit mimoškolských subjektů vzdělávací soustavy. 
Spolupráce odborných pracovišť vysokých škol s ostatními subjekty působícími v rámci 
vzdělávací soustavy (podle dosavadních zkušeností), zvyšuje kvalitu vzdělávacích aktivit celé 
sféry „neformálního“ vzdělávání a velmi často vede i k zefektivnění jeho struktury. Již 

                                                 
6 Právě takovéto pojetí vzdělání či profesní přípravy kritizoval nedávno v tisku prof.Václav Bělohradský. 
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prostým faktem své existence zvyšují vysoké školy úroveň konkurenčního prostředí na 
vzdělávacím trhu a působí jako přirozený motivátor, pozitivně ovlivňující činnost dalších 
institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání, na jejichž činnosti se v řadě případů 
pracovníci vysokých škol (zejména výzkumní a pedagogičtí) podílejí. 
 
Vysoké školy jako instituce disponují kvalifikovanými pedagogy, odbornými a vědeckými 
pracovníky, z nichž významná část získala vědecko-pedagogické a vědecké hodnosti, tj. má 
zkušenosti nejen z realizace vlastní výzkumné a vývojové činnosti, nýbrž i z jejího 
koncipování, organizace a řízení. Současně tito odborníci zpravidla disponují bohatou škálou 
pracovních kontaktů na další výzkumná a vývojová pracoviště jak v rámci České republiky, 
tak i v zahraničí (ať již jde o pracoviště vysokoškolského charakteru, instituce základního 
výzkumu – ústavy Akademie věd České republiky, nebo pracoviště orientovaná na oblast 
aplikovaného výzkumu). Proto vysoké školy a jejich pracoviště představují rovněž přirozená 
centra pro odbornou profesní komunikaci a „sdružování“ předních odborných pracovníků a 
manažerů působících v určité oblasti. Stávají se tak „přirozeným“ střediskem profesního 
odborného života v místě, či regionu svého působení.  
 
Meritorní činnosti vysoké školy, které směřují především do oblasti studia, vědecké, 
výzkumné a vývojové činnosti, jsou nezbytně doplněny řadou návazných aktivit určených 
širokému spektru populace, jejichž posláním je zpřístupnit informace, současné aktuální 
znalosti, či nově dosažené výsledky, ale také s vývojovými trendy v příslušné oblasti vědy a 
výzkumu, odborné problematiky vztahující se k nosným sférám aktuálního ekonomického a 
politického dění. Velmi citlivě také reagují na posuny a změny , k nimž dochází v oblasti 
vývoje „základních gramotností a kompetencí“. (Poněkud nepřesně a zjednodušeně bývá tato 
sféra činnosti vysokých škol charakterizována jako „popularizační“). Tím vysoké školy 
přispívají ke zvýšení úrovně a celkovému rozvoji „intelektuálního prostředí“ jak lokality, tak i 
regionu, v němž působí. I když tato sféra činnosti vysokých škol nepatří k základním 
oblastem jejich aktivit, lze ji považovat z hlediska dalšího rozvoje znalostní společnosti, za 
velmi významnou. V současné době v České republice je však v mnoha směrech jak 
občanskou veřejností, tak i kompetentními orgány a institucemi nedoceněna. Souvisí to do 
značné míry s „redukcionistickým“ pohledem na funkci vysokých škol (vysoké školy mají 
„jen“ organizovat studium akreditovaných vysokoškolských programů), ale také se 
skutečností, že společensky a konec konců i ekonomicky velmi hodnotné dopady této činnosti 
vysokých škol se projevují zprostředkovaně a převážně dlouhodobě. 
 
Je to právě tento okruh aktivit vysokých škol, který výrazně ovlivňuje postavení „vzdělání“ 
v hodnotovém žebříčku populace, a to dokonce i v těch sociálních skupinách, u nichž je 
prestiž vzdělání tradičně hodnocena téměř zanedbatelně. Přitom právě vysoké postavení 
„vzdělání“ jako životní hodnoty v hodnotovém systému populace, je výchozím předpokladem 
pro účinné a dlouhodobé působení motivátorů, jejichž prostřednictvím lze ovlivnit a do jisté 
míry i usměrňovat realizovatelný zájem klíčových skupin populace o vlastní vzdělání a 
profesní rozvoj, což je jeden ze základních pilířů realizace cílů znalostní společnosti. 
Aktuálnost těchto aktivit vysokých škol vystupuje do popředí, zejména uvážíme-li rozhodující 
úlohu kvalitu lidského potenciálu pro rozvoj znalostní společnosti. 
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Technické vědy a znalostní společnost 
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT v Praze 
 
Moderní svět se stále více zabývá pojmy jako je informační společnost, znalostní společnost, 
vzdělanostní společnost. Je zjevné, že jsme se dostali do stadia, kdy roste společenská role 
informací a znalostí a podíl informačních produktů a služeb v HDP. Hovoří se o znalostní 
ekonomice jako o ekonomice, v níž největší část HDP je vytvářena produkcí, zpracováním, 
ukládáním a šířením informací a znalostí. 

 
Současná epocha je ovlivněna zásadními změnami technologií. Důsledkem rostoucího tempa 
používání informačních a komunikačních technologií a nástupu internetu jsou hluboké změny 
ve vnitřní organizaci státních orgánů, podniků stejně jako v požadavcích kladených na 
znalosti a organizaci práce, ve vztazích mezi podnikateli, obchodními partnery, občany a 
státními orgány. Současně s tím, jak se postupně odstraňují prostorové i časové bariéry a 
zrychlují inovační cykly, vznikají nová průmyslová odvětví využívající nejnovější vědecké 
výsledky.  

 
Oficiální reakce na tuto skutečnost v Evropě byla poměrně pomalá a teprve počátkem roku 
2000 vydává Evropská komise programový dokument „ Towards a European Research Area“, 
v němž jsou naznačeny cesty, jak zabránit zaostávání Evropy za Spojenými státy a Japonskem 
v rozvoji vědy a výzkumu. Zcela logicky pak navazuje další dokument Evropské komise z 5. 
února 2003 „The Role of the Universities in the Europe of Knowledge“. Je nutno říci, že tento 
dokument spíše klade otázky, než aby dával odpovědi a návody: 

- jak dosáhnout pro univerzsity adekvátní a udržitelné příjmy a zajistit, aby tyto fondy 
byly využity nejefektivnějším způsobem; 

- jak zajistit autonomii a profesionalismus jak v akademických, tak v manažerských 
záležitostech; 

- jak koncentrovat dostatek zdrojů na „excelentní“ pracoviště a vytvořit podmínky, 
v nichž se univerzity mohou stát a rozvíjet se jako „excelentní“ pracoviště;  

- jak zajistit, aby university lépe přispívaly k lokálním a regionálním potřebám a 
strategiím; 

- jak založit bližší spolupráci mezi universitami a podniky k zajištění lepšího šíření a 
využití nových poznatků v ekonomice i ve společnosti jako celku; 

- jak pěstovat ve všech těchto oblastech promyšlený, vzájemně kompatibilní a 
ambiciózní evropský prostor vyššího vzdělávání, požadovaný Boloňskou deklarací, 
podobně jako evropský výzkumný prostor, postavený jako cíl pro Evropskou unii 
Lisabonským evropským summitem v březnu 2000. 

 
Lisabonský summit přinesl jeden zajímavý posun, který zřejmě nebude pouze terminologický. 
Dokumenty, týkající se iniciativy eEurope ještě používají termín „informační společnost“ 
(information society), zatímco na lisabonském summitu se již hovořilo spíše o „znalostní 
společnosti“ (knowledge society) a „ekonomice založené na znalostech“ (knowledge driven 
economy). Rozdíl mezi „informacemi“ a „znalostmi“ je podobný rozdílu mezi surovinou a 
hotovým produktem, ovšem s tím, že informací (coby základní suroviny budoucí společnosti) 
bude stále více a jejich hodnota bude stále menší. Naproti tomu znalosti a schopnosti 
vyhodnotit informace, porovnat je, posoudit, aplikovat atd. budou tím, co bude čím dál víc 
ceněno a co bude představovat skutečnou hodnotu. Proto je skutečně namístě používat spíše 
přívlastek „ znalostní“ než „informační“. 
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Od univerzit se nyní více očekává, že přispějí zásadním podílem k inovacím a ekonomickým 
aktivitám především efektivním výzkumem a také prostřednictvím společností zakládaných 
inovačních a technologických center, orientujících se na urychlenou realizaci výsledků 
posledního výzkumu. Výsledky výzkumu, lidský a intelektuální potenciál a znalosti patří 
bezesporu k nejvýznamnějším ekonomickým zdrojům a jsou účinným prostředkem proti 
nezaměstnanosti. Univerzity musí být nejenom vzdělávacími institucemi, ale současně i 
významnými vědeckovýzkumnými institucemi s výrazným zaměřením na tvůrčí a 
badatelskou práci, s výrazným podílem spolupráce v rámci národních a mezinárodních 
kooperačních smluv. Univerzity mají nezastupitelné místo v procesu vytváření znalostní 
společnosti. 
 
Soustředění základního a aplikovaného výzkumu několika oblastí na univerzitách má vysoce 
stimulační účinek a umožňuje vytvářet multidisciplinární týmy na řešení náročných úloh.  
 
Skutečný rozvoj bádání a vědecké práce na vysokých školách současně zahrnuje i svobodné 
hlásání a diskusi často i protichůdných názorů a přístupů. 
Součástí univerzit musí být výzkumná centra budovaná na interdisciplinární bázi. Přímá 
vazba univerzit na technická a inovační centra, soustředěná v bezprostřední blízkosti univerzit 
je zárukou urychlené aplikace vědecké práce do praxe. Zkušenosti ukazují že technologická 
centra bez přímé vazby na univerzity nejsou úspěšná. Technologická a inovační centra 
vytvářejí potřebné podmínky a příležitosti pro mladé tvořivé absolventy - vědce a podnikatele. 
Technoparky a inovační centra mohou být také budovány jako integrální součást ústavů a 
kateder a ostatních univerzitních pracovišť. Důležitou otázkou je zapojení studentů a 
doktorandů do vědecké činnosti. 
 
V zemích EU směřuje nyní důraz ze základního výzkumu na orientované „quasi applied“ 
výzkumné projekty, které dávají lepší příslib ekonomických výsledků. Od výzkumu se 
očekává, že dá výsledky, které podpoří ekonomii a obchod a pomohou řešit sociální 
problémy. Přínos základního výzkumu k hospodářským výsledkům a finálním produktům se 
v důsledku „nepřímého vztahu“ hůře definuje. Je však třeba mít na mysli, že základní výzkum 
především umožňuje formulaci různých pracovních hypotéz a tvoří fundamentální základ 
vědy z něhož se odvíjí aplikovaný výzkum. Vzhledem k organizaci a podmínkám výzkumu na 
univerzitách (vhodnější je orientace na dlouhodobý výzkum), by především univerzity měli 
hrát významnou roli v základním výzkumu. 
 
Základním předpokladem pro naplnění deklarace Magna Charta Universitatum ke splnění 
kritérií výzkumné univerzity je nejenom vysoká úroveň a objem vědecké práce, ale také 
důsledné propojení vědy a výuky, vytvoření prostoru pro předávání nejnovějších poznatků 
studentům a jejich zapojení do výzkumu. 
Zavedení strukturovaného studia v souladu s Boloňskou deklarací musí být příležitostí i pro 
zavedení základních kvalitativních změn v dosavadním systému výuky směřujících především 
k posílení samostatné práce studentů, využívání moderních výukových metod a informačních 
systémů, ale také k určité redukci rozsahu výuky a kontaktních hodin 
 
Vysoké školy, jejichž nedílnou součástí je tvůrčí a badatelská činnost jsou instituce rozvíjející 
svobodné myšlení a bádání. Nejsou to v žádném případě zařízení pro pouhé terciální 
vzdělávání, hromadnou výchovu vysokoškolských odborníků, ale především instituce pro 
přípravu univerzálně vzdělaných odborníků s kultivovaným a tvůrčím myšlením. Ostatně i 
nejstarší univerzitě v Bologni, založené v roce 1119, bylo v zakládací listině uloženo pěstovat 
a rozvíjet vědu a poznání. Zapojením studentů a doktorandů do výzkumné činnosti na 
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ústavech a katedrách dochází k přímému předávání nových poznatků studentům, kteří se 
současně seznamují s metodami vědecké práce, nechává se studentům nahlédnout do zákulisí 
badatelské práce a ti se učí klást a hledat odpovědi na řadu otázek z daného oboru. Tento 
zdánlivě vedlejší produkt vědecké a badatelské práce na vysokých školách má nejenom 
inspirativní charakter, ale je často stejně významný a někdy i důležitější než samotný 
výsledek vědecké práce. Je neodmyslitelnou součástí výchovy samostatně myslících a 
tvůrčích jedinců schopných naslouchat, přemýšlet, zpracovávat a hodnotit informace a vést 
otevřený dialog, nikoliv pouze pasivně přijímat fakta. Skutečný rozvoj bádání a vědecké práce 
na vysokých školách současně zahrnuje i svobodné hlásání a diskusi často i protichůdných 
názorů a přístupů.  
 
Studijní programy jednotlivých stupňů strukturovaného studia, strategie a orientace 
badatelské a výzkumné činnosti musí odrážet základní směry celosvětového rozvoje civilního 
inženýrství a jeho potřeb v kontextu ekonomického, politického a demografického vývoje 
v 21. století.  
 
Dialog směřující k větší spolupráci univerzit, k mobilitě, k „mezinárodnímu“ vzdělávání a 
k celkovému posílení významu univerzit, které mohou sehrát významnou roli v evropském i 
celosvětovém integračním a demokratizačním procesu a vytváření znalostní společnosti. 
Vysoké školy a univerzity při vypracovávání svých dlouhodobých záměrů a strategií již musí 
vnímat evropské multinárodní a multikulturní prostředí a evropský trh práce. Musí být 
připraveny reagovat na rychleji měnící se vnější prostředí.  
 
Úsilí evropských vysokých škol obstát v evropském i celosvětovém konkurenčním prostředí 
bude zřejmě postupně, a teprve v delším časovém období ovlivňovat jejich chování a 
pravděpodobně si bude i vynucovat příslušné změny v jejich činnosti. Významnou roli budou 
sehrávat moderní informační systémy a výchova nové generace, která bude schopna 
analyzovat systematicky velké množství informací. Solidní zabezpečení celosvětově uznávané 
vzdělávací úrovně vysokých škol musí mít absolutní přednost před krátkodobými cíli. Chybná 
rozhodnutí v oblasti vědecké a vzdělávací, jejichž následkem může být ztráta kvality ve 
vzdělání vysokoškolských absolventů, ztráta dynamiky a konkurenceschopnosti evropských 
vysokých škol se ukáží teprve až po letech, v době, kdy otázky skládání účtů a hledání 
odpovědnosti vyjdou naprázdno.  
 
Proces integrace evropských VŠ a univerzit v rámci evropského vědeckého a výzkumného 
prostoru by neměl směřovat k jejich unifikaci. Je nutné, aby tento proces nepotlačil, ale 
naopak v jistém smyslu podpořil určitou diverzibilitu evropských VŠ a univerzit odrážející 
kulturní a hospodářský vývoj té které země a diverzibilitu spočívající na tradici a osobnostech 
univerzity a tím přispěl k vytváření dynamické znalostní společnosti. Nebude to bezesporu 
jednoduchý proces. Přesto se ale lze domnívat, že právě kompatibilita struktury udělovaných 
titulů a transparentnost vzdělávacích systémů na evropských vysokých školách, na jedné 
straně a určitá diverzibilita obsahu, formy a uspořádání vzdělávacích procesů na druhé straně, 
mohou být významným faktorem a podporou nejen mobility studentů, ale i meziuniverzitní 
spolupráce. 
 
V samotném systému a obsahu vysokoškolského studia jde především o vytvoření podmínek 
pro realizaci dvou, zdánlivé protichůdných požadavků. Požadavku komplexního a širokého 
základu studovaného vědního oboru a požadavku hlubokých teoretických a odborných 
znalostí v určitém zaměření. Použitá metoda a obsah studia musí vést studenty k přiblížení 
k vědeckým způsobům práce, k schopnosti pracovat s informacemi. Je třeba opustit v řadě 
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případů ještě uplatňované dogma, že ve studiu musí být zastoupena každá odborná, profesní a 
výzkumná oblast studovaného oboru, a vyhnout se rigoróznímu zaškolování 
studentů.Takováto výchova je v přímém protikladu s úsilím směřujícím k vytváření znalostní 
společnosti. To vede k neúnosnému rozšiřování výuky a redukci vlastního rozšiřujícího a 
prohlubujícího studia podle individuálních zájmů, k omezení účasti studentů na práci na 
ústavech a katedrách a v souhrnu k pasivnímu přístupu ke studiu. Mimořádnou a neformální 
pozornost je třeba věnovat začínající vědecké práci studentů a jejich zapojování do řešení 
vědeckých grantů a pod. 
 
Vysoká úroveň kultury, umění, vědy a technologie jsou základním předpokladem 
udržitelného rozvoje lidstva. K největšímu poškozování životního prostředí a zdrojů a 
narušování demokratizačních procesů ve společnosti dochází právě v zemích s nízkou úrovní 
vzdělanosti. VŠ a univerzity mají i v tomto směru nezastupitelnou úlohu. Sociální a 
ekonomický rozvoj společnosti je stále více závislý na úrovni vědění a vzdělávání rozvíjeného 
na univerzitách. Významná úloha VŠ a univerzit v oblasti rozvoje vědy a výzkumu, kterou 
musí na sebe univerzity převzít, klade nové požadavky na akademické pracovníky. Nedílnou 
součástí předpokladů pro úspěšné působení akademického pracovníka musí být nejenom 
vysoké odborné znalosti a mravní kredit, ale také organizační schopnosti soustředit kolem 
sebe mladé vědce – studenty, doktorandy, asistenty – umět řídit a organizovat výzkum, 
dokázat se orientovat v dané oblasti správným směrem. Tzn. mít i schopnost dokázat 
přesvědčit o správnosti svého záměru a získat od grantových agentur, průmyslu a státu 
dostatek finančních prostředků a také následně dosáhnout uplatnění výsledků 
vědeckovýzkumné práce svého týmu. Nelze mít pouze nápad, projekt apod. a čekat, až někdo 
přinese finanční prostředky a projeví zájem. 
 
Spolupráce univerzit, jejich výzkumu a průmyslu musí být obousměrná. Úspěšný transfer 
technologií a výsledků výzkumu přitahují mladé pracovníky, povzbuzují důvěru veřejnosti ve 
vědu a výzkum, důvěru v univerzity a je významným zdrojem financí. V tomto směru musí 
být ještě na obou stranách vynaloženo mnoho úsilí ke zlepšení současného stavu.  
 
 
Demokracie pro znalostní společnost 
Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko 
  
Během posledního desetiletí prošla jak světová ekonomika, tak evropský geopolitický prostor 
velmi dramatickými změnami, pravděpodobně největšími od 2. světové války. 

Změna byla iniciována rozvojem nové ekonomiky a následně vyzrála do podoby znalostní 
ekonomiky – ekonomiky založené na využití a rozvoji znalostí a intelektuálního kapitálu. 
Současně dnešní Evropu charakterizuje snaha vytvořit společný demokratický prostor s 
výraznou ekonomickou silou v rámci globální ekonomiky, ale i jednoznačným společensko 
politickým postojem k rozvoji lidského společenství, založeného na demokratických 
principech. 

Česká republika – od tohoto roku již plnoprávný člen Evropské unie – vnímá jako svou 
povinnost i příležitost se těchto aktivit účastnit a hledá cesty, jak se úspěšně zapojit do 
globální ekonomiky v roli tvůrce a nositele znalostí a inovací při respektu k tradičním 
principům evropské demokracie. Česká republika si tudíž klade za cíl stát se nejen úspěšnou 
znalostní ekonomikou spíše než ekonomikou výrobní či službovou (servisní), ale stát se zemí 
se znalostní společností. Přitom cesta od znalostní ekonomiky k znalostní společnosti spočívá 
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především v zajištění demokratického přístupu k tvorbě, rozvoji a ochraně znalostí, k jejich 
demokratickému sdílení (naplnění principu informační symetrie). 
  
Pohlédneme-li do historie, tak již Tomáš G. Masaryk v roce 1912 definoval demokracii jako 
správu všech lidí, od nichž, jak sám řekl: „je žádáno myslit a pozorovat.“ Jinými slovy, aby 
přispívaly k demokracii svými znalostmi, jejich tvorbou i sdílením. 
  
Vývoj světové pracovní síly, rozvoj kompetencí i životní styl, ty všechny ukazují na 
nezpochybnitelný rozvoj a rozhodující význam znalostní ekonomiky v dnešním světovém 
hospodářství. V roce 2005 bude v rozvinutých zemích bezmála třetina zaměstnaného 
obyvatelstva pracovat v pozicích, které souvisejí s rozvojem inovací a znalostmi (dle Gartner 
Research). Pro více než dvě třetiny pracovních míst bude v průběhu tohoto desetiletí 
požadována schopnost práce s informacemi, a tedy schopnost využívat výpočetní techniky 
(dle Ministerstvo školství Spojených států amerických). A konečně, čtyři z pěti nově 
vzniklých pracovních příležitostí se budou v roce 2005 nacházet v high tech odvětvích (dle 
Ministerstvo obchodu USA). Evropská unie tyto trendy nejen vstřebává, ale má zájem je 
aktivně rozvíjet. Proto již od roku 2000 postupuje podle ekonomického plánu známého jako 
Lisabonská agenda, v němž je jasně definovaný cíl: „stát se maximálně konkurenceschopnou 
a dynamickou znalostní ekonomikou, schopnou dosáhnout udržitelného ekonomického růstu 
s více a lepšími pracovními příležitostmi a větší sociální kohezí“. 
  
Již dříve jsme se zmínili o vizi uspět nejen jako znalostní ekonomika, ale rozvíjet znalostní 
společnost tak, jak na to upozorňuje Lisabonská agenda. A Česká republika (při respektu ke 
své velikosti) více než mnohé jiné země Evropské unie či globální ekonomiky by měla 
věnovat pozornost právě zapojení co nejširšího spektra talentů. Neměla by vytvářet znalostní 
ekonomiku jako ekonomiku elit (tento moment by měla překlenout), ale naopak zapojit do 
rozvoje společnosti všechny sociální skupiny nezávisle na jejich materiálním zázemí, 
zdravotních či jiných dispozicích.  
 
Evropská unie tyto priority adresuje sama v několika svých plánech rozvíjejících Lisabonskou 
agendu. Zasedání Evropské komise v Nice roku 2000 definovalo plán eInclusion, který se 
zaměřuje na plné rozvinutí potenciálu znalostní společnosti. Zároveň zajišťuje, že žádný 
občan není vyčleněn z takovéto společnosti s obzvláštní pozorností věnovanou potřebám lidí s 
handicapy. Plán eEurope pro rok 2005 (a následně eEurope+), který je konkrétním plánem 
budování znalostní ekonomiky s podporou informačních a komunikačních technologii bere v 
úvahu definici eInclusion a upozorňuje, že sledování vývoje jednotlivých aspektů eInclusion 
je pro úspěch plánu eEurope mimořádně důležité. Pokrok těchto souvisejících témat eEurope 
plánu směrem k eInclusion je monitorován skupinou ESDIS, zabývající se zaměstnaností a 
sociálním dopadem informační společnosti.  
 
Když se podíváme na realitu zemí, které dnes jsou vnímány jako vzory rozvoje znalostní 
společnosti (jsou to především Skandinávské země, Velká Británie a USA), pak můžeme 
použít citaci ze zprávy společnosti IDC připravující tzv. Index informační společnosti (ISI), 
která v poslední zveřejněné zprávě za rok 2002 říká:  „Index informační společnosti 
zaznamenává přetrvávající rozdělení společnosti podle počítačové gramotnosti v mnoha 
zemích. Mnoho nových technologií je využíváno pouze vyvolenou menšinou, zatímco 
převážné většině populace je možnost využití těchto technologií odepřena.“  
 
Česká republika se nachází na konci třetí desítky zemí hodnocených ISI v blízkosti Maďarska 
a v závěsu za Portugalskem a Španělskem. Významní členové EU jako Francie, Německo či 
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Itálie však stále zůstávají daleko před námi (na začátku druhé desítky zemí), nemluvě o 
vůdcích žebříčku. 
 
Jestliže si Česká republika klade za cíl rozvinout úspěšnou znalostní ekonomiku a jejím 
prostřednictvím iniciovat proměnu společnosti ve společnost znalostní, pak program 
eInclusion by měl být důležitou prioritou v tomto procesu. Společnost Microsoft tuto prioritu 
vnímá, chce se jejího řešení aktivně účastnit a jsem velice hrdý, že máme příležitost se dnes 
stát součástí tohoto procesu. Hovoříme-li o reflexi eInclusion v ČR, pak vnímám především 
následující tři priority jako klíčové pro iniciování znalostní společnosti: 
 

1. Uvedení principu e-governmentu do reálného života – Tedy co nejsnadnější 
spolupráce mezi občanem a veřejnou správou, a to jak z hlediska složitosti, tak i z 
hlediska zpřístupnění takové komunikace všem skupinám obyvatel. V loňském roce 
byl pro rozvoj e-governmentu položen základní kámen v podobě spuštění portálu 
veřejné správy, který se stane místem poskytování elektronických služeb občanům. 
Společnost Microsoft měla možnost podílet se na návrhu a realizaci tohoto projektu. 

  
2. Vzdělanostní systém – Modernizace výuky, zpřístupnění moderních metod vyučování 

a co nejširšího spektra znalostí všem dětem. Zaměření na projekt Internet do škol, 
který zpřístupnil vědomostní zdroje širokému spektru žáků a studentů. Dále pak na 
program Partneři ve vzdělávání, který se stal základem Memoranda o porozumění 
mezi společností Microsoft a vládou České republiky reprezentovanou Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tento program také napomáhá dalšímu rozvoji 
výuky s podporou IT, stejně jako zpřístupnění těchto moderních prostředků výuky v 
ekonomicky slabších regionech. 

  
3. Doplňování role státu v podpoře handicapovaných spoluobčanů – Zde je důležitá 

role nevládních a neziskových organizací. Microsoft se podílí na projektu plošné 
podpory činnosti všech nestátních a neziskových organizací, ale především již 
sedmým rokem spolu s Nadací Charty 77 rozvíjí projekt Počítače proti bariérám. 
Tento program integruje handicapované spoluobčany zpět do společnosti a do 
ekonomiky prostřednictvím rekvalifikací, usnadněním získání zaměstnání 
vyžadujících znalosti IT, stejně jako podporou rozvoje talentů mezi handicapovanými 
žáky a studenty s důrazem na distanční vzdělávání a e-learning. 

 
Posláním společnosti Microsoft je pomoci lidem uvědomovat si a naplňovat svůj potenciál. V 
České republice specificky vnímáme toto poslání jako výzvu účastnit se a podněcovat rozvoj 
znalostní společnosti s výrazným akcentem na rozvoj demokratického přístupu ke znalostem a 
začlenění potenciálu všech občanů bez rozdílu do tvorby, rozvoje a ochrany intelektuálního 
kapitálu této země. 
 
 
Honeywell – Investing into technology 
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., ředitel, Honeywell spol. s r.o. 
 
Dobré odpoledne, dovolte mi Vás pozdravit ještě jednou. 
 
Ve svém příspěvku bych se zaměřil na něco trochu jiného než předchozí řečníci. Budu spíše 
hovořit o tom, jak se fakticky Honeywell snaží podchytit možnosti, které Česká republika 
nabízí, hlavně její technický potenciál. Myslím si, že Honeywell není až tak moc znám 
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v českých luzích a hájích, řada lidí spojuje Honeywell stále s výpočetní technikou, kterou ale 
vlastnil jenom několik sezón, než ji odprodal (divize Bull Honeywell); z dnešního pohledu to 
byla jenom epizoda.  
Honeywell International je nadnárodní korporace, která má téměř 100.000 zaměstnanců 
zhruba ve 100 zemích světa, její roční obrat činí 23 miliard USD. Její specialitou jsou 
technologie pro automatizaci a řízení v nejrůznějších situacích, ať už jsou to vaše domovy, 
průmyslové procesy, letadla a samozřejmě dále i technologie a výroba součástí jak pro 
automobilový, tak zejména pro letecký průmysl. Honeywell je považován za svého druhu 
americké rodinné stříbro, proto také při fúzi s Allied Signal v r. 1999 logo Honeywellu 
zůstalo, byť toto spojení bylo poněkud nerovné.  
 
Jako každá korporace se Honeywell snaží maximálně vycházet vstříc našim zákazníkům, mít 
k tomu odpovídající prodejní a marketingovou organizaci a navíc se samozřejmě snažit 
podchytit možnosti globálního vývoje a tak udržet jak produktivitu, tak setrvalý růst. Teď 
budu jen krátce komentovat promítanou informaci. Zde můžete vidět, pro ilustraci, jak je 
Honeywell rozčleněn. Je patrné, že letecká divize a automatizační divize představují většinu 
aktivit, méně již speciální materiály a dopravní systémy. Portfolio sahá od výroby avioniky, 
tzn. vybavení kokpitů pro letadla Boeing, Airbus a další, vojenských technologií, až po řízení 
technologických procesů v průmyslových komplexech, jako jsou rafinérie, chemické provozy 
či elektrárny. Zahrnuje i výrobu speciálních technologií, jako vláken a velice známá jsou 
turbodmychadla pro naftové motory, kde má Honeywell téměř monopol.  
 
Historie Honeywellu v České republice není dlouhá – od r. 1962 zde bylo obchodní 
zastoupení, jako u mnoha západních korporací přes pobočku ve Vídni. Po r. 1989 došlo ke 
změnám, vzniká Honeywell Service & Engineering a v r. 1993 se konsolidují aktivity 
společnosti Honeywell, předesílám prodejní aktivity, do jedné společnosti Honeywell spol. 
s r.o., která v této chvíli zastřešuje větší část aktivit společnosti Honeywell v České republice.  
 
Současně v r. 1993 začíná první krok, který nás z dnešního pohledu a z pohledu této 
konference zajímá, Honeywell založil v Praze jako experiment výzkumnou a vývojovou 
jednotku. Měl jsem to štěstí, že jsem u jejího zrodu stál. Byl to vlastně první pokus americky 
orientované společnosti zmapovat si terén a tím vlastně nalézt způsob, jak v bývalé střední a 
východní Evropě operovat a jak s lidmi a potenciálem, kterého si byli dobře vědomi, nakládat 
a jak ho využívat.  
 
Postupně se Honeywell zajímal také o zpracovatelský průmysl a získal zde několik výrobních 
jednotek, ať už to byl výrobce zabezpečovacích systémů Ademco nebo později to byla již zde 
zmiňovaná Mora Aerospace, část Mory v Hlubočkách, která se zabývala speciálními 
technologiemi. Později to byla ještě další jednotka: při akvizici globální Invensys Controls 
jsme získali další provoz v Brně, který dnes je součástí společnosti Honeywell a vyrábí 
komponenty pro automobilový průmysl.  
K významným změnám došlo v loňském roce, kdy Honeywell pokračoval ve svém zájmu o o 
vyspělou pracovní sílu a založil jedno ze světových globálních vývojových center k 1. lednu 
minulého roku bylo otevřeno v Brně s dosti ambiciózním plánem – během několika let mít 
řádově stovky inženýrů, kterých v tuto chvíli je tam během roku více než sto. Současně jsme 
převzali opuštěnou budovu Flextronixu v Brně, kde chceme soustředit výrobní kapacity, a to 
jak ty, které už v oblasti Brna existovaly, tak ty, které se budou přesouvat ze západní Evropy. 
A tímto okamžikem se Černovická terasa pro nás stala technologickým a výrobním centrem.  
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Jenom krátce k Praze. V Praze je ústředí, Honeywell spol. s r.o., je tady prodejní organizace 
ve třech oblastech. Pro vývoj a dodávání pokročilých automatizačních řešení je určena 
pražská laboratoř, která byla založena v r. 1993 přímou spoluprací jak s Akademií věd, tak 
s Fakultou elektrotechnickou, a dodnes sdílí toto dědictví velmi úzkým personálním i 
pracovním propojením. Pražská laboratoř by mohla být příkladem takového „inkubátoru“, 
protože řešení, která se navrhla a vytvořila v této laboratoři, tvoří velice pokročilé technologie 
jak pro řízení technologických procesů, zejména v energetice, tak pro podporu rozhodování 
na bázi zpracování ohromných objemů dat. Obě řešení budou společností Honeywell nabízena 
globálně. Z této laboratoře, která začínala jako výzkumné centrum spíše akademicky 
orientované, dnes vzniklo jakési Center of Excellence, centrum, které dodává a podporuje i 
pilotní projekty. Byli jsme už v Číně, v Koreji, v jižní Africe či v Severní Americe.  
 
Rád bych upozornil, že když takovéto inovační centrum vyvine unikátní technologii, je její 
transfer skoro nemožný. I korporace jako je Honeywell se s tím potýkala dostatečně dlouho, 
aby věci, které se vyvinuly, které byly, jak se říká, na hraně poznání, abychom je někomu 
předali, aby je někde takříkajíc produktizovali nebo zavedli. Nakonec se ukázalo, že se musí 
část vývojového týmu přeorientovat téměř na podnikatele a na marketing a toto dál rozšiřovat. 
Docela se to podařilo a myslíme si, že právě tím, jak úspěšně fungovala tato skupina 30 lidí, 
to bylo i docela důležitým faktorem, že se Honeywell rozhodl umístit nové vývojové centrum 
v loňském roce do České republiky, konkrétně do Brna.  
 
Už tu byla zmínka o Mora Aerospace, což je největší provoz společnosti Honeywell v České 
republice, v této chvíli má přes 500 lidí a v nedávné době byl ohlášen velice rozsáhlý plán 
rozvoje, podle něhož by se tento provoz měl v nejbližších letech prakticky zdvojnásobit. 
Znamená to velice úzkou spolupráci také s Olomouckým krajem a jeho představiteli, odkud 
budeme potřebovat velice kvalifikovanou pracovní sílu, protože to, co se dělá v Moře, jsou 
speciální technologie, takže i běžní pracovníci a technici potřebují rozsáhlé zaškolení.  
 
Je třeba si uvědomit, že investor, který přichází a investuje do technologie, to myslí 
dlouhodobě. Vývojové týmy nebo inovační centrum nevytvoříte za měsíc jako Flextronix, 
který mohl rozmontovat stroje a posunout je o 500 km nebo 1000 km dále. Takový tým jako 
v Praze jsem budoval několik let (dnes bych to dokázal rychleji), protože než jsme vyrovnali 
kulturní rozdíly mezi Severní Amerikou a Českem, tak to chvíli trvalo. Ale dnes Honeywell 
do Česka směřuje řadu svých investic v Evropě, je to minimálně jako plán a doufáme, že 
volby to příliš neovlivní. Musíme si uvědomit, že hledáme inovaci, to znamená, že hledáme 
špičkové pracovníky, kteří budou schopni naše očekávání plnit a budou ochotni také na sobě 
dále pracovat. My tady nabízíme celoživotní vzdělávání, ale je také třeba, aby ten druhý 
naslouchal a přijímal. Z tohoto pohledu je naše zkušenost korporace v Česku velice příjemná.  
 
Co se týká inženýrů, kterých už je zde celá řada (v Praze, Brně atd): jsou to většinou mladí 
lidé a víme, že mají velice dobré technické vzdělání. Apeloval bych zde na děkany některých 
fakult, se kterými jsem hovořil a od kterých jsem slyšel, že vzdělání se má změnit, abychom 
studenty moc nemučili matematikou a fyzikou. Právě naopak! Lidé, které my najímáme 
v Brně, sice ještě neznají tolik speciálních věcí, nejsou tak podnikatelsky naladěni, nemají 
možná takový rozhled a také se neprodávají tak draho. Mají ale hlubokou základní znalost, 
takže to, co je potřebujeme doučit, chápou velice rychle. Naopak bych o tom velice 
pochyboval, kdybychom je měli doučovat matematiku nebo některé základní znalosti. Já bych 
byl pro takový kompromis mezi „od všeho něco“ a „od něčeho nic“, ale byl bych také proti 
tomu, aby to bylo čistě akademické vzdělání, které by bylo opravdu jen pro základní výzkum 
nebo pro replikaci teoretických výsledků.  



 40 

V České republice jsou dvě centra – Praha a moravský region, pokud vezmeme do úvahy, že 
Brno a Olomouc jsou dost blízko u sebe. Určitě aktivity společnosti Honeywell, které se 
budou nadále rozvíjet, budou právě v tomto regionu, zejména v Brně. V nejbližší době je zde 
velká možnost dostat sem i další velice významné a technicky pokročilé investice, zejména 
v oblasti leteckého průmyslu. To je opravdu dlouhodobá investice, protože rok až dva trvá, 
než jste certifikováni na výrobní a vývojový proces, abyste mohli danou věc vyrábět. Česká 
republika je politicky i ekonomicky stabilní oblast a má velikou šanci, jako člen NATO 
i Evropské unie. To, co nabízíme, je velice atraktivní, pokud obě strany, jak americká, tak 
naše, najdou společnou řeč, a my si myslíme, že toto může pokračovat.  
 
Honeywell sem nepřišel zničehonic s bombastickým plánem, toto už je skoro desetiletý vývoj, 
jak se postupně seznamoval s naším prostředím a nemělo to vždy jen hladký průběh. Je třeba 
mít na obou stranách správné lidi a každému bych doporučil, když něco chce začít, ať napřed 
sežene odborníka, který bude schopen rozumět oběma stranám a oboustranně komunikovat. 
Jinak veškeré úsili dříve nebo později půjde do ztracena. Tak jak máme zkušenost z Prahy, 
začínáme od zkušených pracovníků, kteří jsou pak schopni nabalovat tým a směrovat ho 
správným směrem, se znalostí místních podmínek atd.  
 
Kritické, to neskrýváme, bylo pro nás spojení (zejména v Praze) s ČVUT – Fakultou 
elektrotechnickou, která stála u zrodu laboratoře a dodnes je tam i personální propojení, což 
považuji za velice důležité. Jeden z mých pracovníků je na pozici docenta a přednáší 
pokročilé kurzy řízení, dva pracovníci z fakulty jsou na částečném úvazku u nás, takže 
navzájem víme, co potřebujeme, a jsme schopni velice operativně reagovat i na změnu 
podmínek. A někdy dokonce, když to tak řeknu, než vymýšlet formální projekt za pár tisíc 
dolarů, je lepší dát to jako dar, aby se obě strany zbytečně neobtěžovaly nějakými 
formalitami. Je to moje zkušenost, před spoluprací za každou cenu bych varoval. Někdy je pro 
mě levnější dát např. 5.000 dolarů jako dar, neuvidím-li možnost, že obě strany na přímé 
spolupráci více získají. Chceme ve spolupráci s vysokými školami pokračovat, už je to 
připraveno i v Brně, protože technické vzdělání je pro nás důležité, my jsme sem nepřišli 
kvůli umělcům, právníkům, ekonomům, my jsme sem přišli kvůli českým inženýrům. Ostatní 
je také potřebné, ale pouze jako rámec pro tento způsob podnikání. Proto chceme stavět na 
zkušenostech ČVUT a tento program chceme maximálně podporovat.  
 
Doufáme, že takto přispějeme k obnově pracovní síly, protože jak Honeywell, tak jiné 
korporace nebo nadnárodní společnosti přicházející sem, de facto loví ve stejném rybníku. 
Proto se musíme o obnovu také postarat a proto se velice rádi zúčastníme jakýchkoliv dalších 
jednání nebo akcí v tomto směru. Jako soukromý sektor přispět rozumným způsobem, podělit 
se o zkušenosti, co nám fungovalo, co zase ne, směřovat do budoucna. Za projekt brněnského 
centra jsme dostali ocenění „Investor roku 2002 jako investor nejvíce zhodnocující 
kvalifikovanou pracovní sílu“. Myslíme si, že ve znalostní ekonomice, ke zvyšování 
vzdělanosti nějakým způsobem přispíváme, neboť se počítá teprve využití znalostí formou 
inovace. Mimo jiné je ze strany představitelů technických vysokých škol oceňována možnost, 
že zde existuje něco, co mladé lidi může zaujmout a inspirovat, a že společnost Honeywell je 
vhodným typem investora v našem regionu. 
 
Děkuji za pozornost. 
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Lidské zdroje v regionech 
Mgr. Alena Štěrbová, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina, předsedkyně Komise pro 
školství Rady Asociace krajů ČR, člen Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů 
 
Pane předsedo, páni rektoři, dámy a pánové, 

 
prožíváme historický okamžik. Současná doba je charakterizována rychlostí probíhajících 
změn, které jsou ještě umocněny v České republice souběhem silných vlivů: 

a) v rámci celého světa – globalizace, revoluce ve využívání informačních 
technologií, 

b) v rámci Evropy – blízký vstup České republiky do Evropské unie, 
c) uvnitř země – silná decentralizace, reforma veřejné správy. 

Kde se nacházíme? Jsme schopni využít těchto vlivů? Na úrovni státní jsme stále svědky 
velké nepružnosti a strnulého přístupu našich resortů v řešení otázek spojených s výše 
zmíněnými změnami. Brzy budeme vystaveni dalšímu šoku – budeme mít přímý kontakt bez 
hranic s 24 evropskými zeměmi, což se nezadržitelně projeví volným pohybem osob, zboží, 
kapitálu a především informací. Dokážeme tyto nové možnosti využít nebo budeme naopak 
více ohroženi? 
 
Máme vládou přijatou svoji Strategii rozvoje lidských zdrojů, musíme ji umět 
implementovat a začít uskutečňovat. Bude to možné jedině za spolupráce všech 
zainteresovaných – vládních resortů, sociálních partnerů, regionálních a místních autorit, 
nevládních organizací. Toto partnerství se však rodí těžko, především na centrální úrovni. 
Na úrovni regionů se stává naopak zcela přirozené. 
 
Nově vzniklé vyšší územně samosprávné celky jsou velkým rozvojovým potenciálem 
v České republice. Kraje mají vypracovány své strategické dokumenty a realizují je – 
Programy rozvoje krajů, mezi samozřejmými prioritami se všude objevuje rozvoj lidských 
zdrojů, podpora podnikání a zavádění inovací, komunikační infrastruktura a péče o 
životní prostředí. 
Mezi kraji vzniká přirozené konkurenční prostředí, ale zároveň probíhá výměna 
dobrých zkušeností. Systém regionální veřejné správy v sobě zahrnuje jak výkon státní 
správy v přenesené působnosti, tak především samosprávná rozhodnutí, která se týkají 
v hlavní míře regionálního rozvoje. 
Kraje musí klást velký důraz na připravenost lidských zdrojů, neboť to ovlivňuje příchod 
nových investorů, jejichž firmy produkují vysokou přidanou hodnotu, což ovlivňuje přirozeně 
růst HDP na 1 obyvatele v kraji. 
V České republice proběhla reforma veřejné správy, která ještě nebyla ukončena na úrovni 
centrálních resortů a jejich dekoncentrátů v území. Hluboká decentralizace přenesla 
rozsáhlé pravomoci z centra na kraje, zatím nepřešly zároveň s odpovědností i finanční 
nástroje, ale připravuje se zásadní novela zákona o rozpočtovém určení daní pro kraje. 
Krajům by měly touto novelou narůst sdílené daňové příjmy pětinásobně a měly by pokrývat 
základní potřeby vznikající při zajišťování přenesených pravomocí. 
I v této době si již kraje vytvářejí své Fondy rozvoje či Fondy strategických rezerv a 
chystají se intenzivně na využívání strukturálních fondů. Velké projekty budou směřovat 
i do oblasti lidských zdrojů. Bude se využívat zcela přirozeně principu partnerství, 
spolupráce s regionálními partnery. Na základě prostého pudu sebezáchovy budou kraje 
investovat především do těch oblastí, které přinesou zvýšení výkonnosti regionální 
ekonomiky, a použijí k tomu bez zábran všechny možné cesty v rámci zákonných možností. 
Jistě půjdou investice rovněž do vytváření komunikační infrastruktury, budování 
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inovačních center, zavádění nabídky celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny 
obyvatel. Rozhodování na úrovni krajské samosprávy je blízko terénu, o kterém se rozhoduje. 
Funguje zde dobře princip subsidiarity, který je velmi efektivní a přináší viditelné změny 
v území. Zákon o krajích i zákon o regionálním rozvoji stanovuje zcela jednoznačně cíl 
fungování samosprávy na úrovni krajů či NUTS II – péče o rozvoj území a vytváření co 
nejkvalitnějších podmínek pro život občanů žijících na tomto území. 
 Regiony se zcela jistě budou zaměřovat ve svém Programu rozvoje kraje na vytváření 
možností pro spolupráci s regionálními firmami, na podporu vzdělávacích institucí, 
budování technologických parků a inovačních center. Kraje nemohou být nositeli a zřizovateli 
těchto systémů, ale mohou být silným iniciačním a koordinačním prvkem, zcela přirozeně 
zastřešujícím tyto změny v regionálním rozvoji spolufinancováním či v rámci realizace 
velkých regionálních projektů. 
 
Zdá se, že touto cestou by mohlo dojít k protržení začarovaného kruhu, v kterém se 
pohybuje Česká republika, co se týče péče o lidské zdroje a přeměny společnosti ve 
společnost znalostí i přechodu ekonomiky v ekonomiku znalostní. Z tohoto kruhu lze vyjít 
jen společným rozhodnutím, konsensem odpovědných autorit za velkého tlaku odzdola i 
zvenčí. Investice do lidského kapitálu jsou skutečně návratné. 
Je to přímá cesta. A nyní je třeba, aby národní orgány pomocí vhodných systémových 
nástrojů vytvářely podmínky pro naplňování této cesty. Je nutné, aby pomocí specifických 
pobídek, především daňových, se zvyšovaly investice soukromého sektoru do vzdělávání. 
Princip vícezdrojového financování je pro oblast dalšího rozvoje lidských zdrojů v České 
republice základní podmínkou a jen za takové podmínky může fungovat znalostní ekonomika. 
 
 
Soukromé vysoké školy v systému vzdělávání v České republice 
doc. Ing. Bohuslav Eichler, prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha 
 
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, 
chci ve svém diskusním vystoupení soustředit pozornost na postavení soukromých vysokých 
škol v systému vzdělávání v České republice. Budu vycházet ze studie, kterou jsme 
vypracovali na naší škole. Jako vysoká škola působíme teprve druhým rokem a uvedenou 
studii považujeme za úvodní pohled na danou problematiku. 
Tradice vzdělávání v naší zemi a respektování faktu, že lidské zdroje patřily a patří 
k největšímu bohatství naší republiky, jsou všeobecně uznávány. Na začátku třetího tisíciletí, 
které je charakterizováno jako období „INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI“ nebo 
„SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ NA VZDĚLÁNÍ“, si nikdo nedovolí otevřeně zpochybnit 
význam celého systému vzdělávání a celoživotního učení nebo význam některé z jeho částí. 
Jinou otázkou je, jaké podmínky společnost jako celek a její přestavitelé (politici, poslanci, 
ministři, státní úředníci, manažeři, podnikatelé) či členové (občané jako rodiče či studenti 
nebo žáci) pro žádoucí rozvoj vzdělávání a celoživotního učení vytvářejí a jak daných 
možností využívají. 
 
V předkládané studii se zaměřujeme na dílčí subsystém vzdělávacího systému v České 
republice, který hledá své postavení a svou roli v rámci terciárního vzdělávání a v rámci 
vysokých škol, tj. na subsystém soukromých vysokých škol. Studie je sice výsledkem 
dlouhodobější pozornosti, ale je pohledem pouze jednotlivce a je ji tedy třeba chápat jako 
úvod pro komplexnější pohled a pro týmové zpracování naznačené problematiky. Budeme 
vycházet z předpokladu, že soukromé vysoké školy jsou součástí systému vysoké školy a 
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budeme na ně jako na vysoké školy nahlížet Abychom mohli uvažovat o specifickém 
postavení soukromých vysokých škol a jejich úkolech, musíme nejprve v širších souvislostech 
shrnout hlavní poznatky o celém systému vysokých škol, o jejich úkolech a problémech 
v současné době a o představách o jejich rozvoji. 
 
Budeme vycházet ze zásadních dokumentů týkajících se této oblasti, zejména z dokumentů 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České konference rektorů a Rady vysokých 
škol, z materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, z dokumentů Evropské unie, OECD 
a Unesco. Na přední místo jsme zařadili dokument Národní program rozvoje vzdělávaní 
v České republice (Bílá kniha)7, který při 
 
„utváření terciárního sektoru vzdělávání v české vzdělávací soustavě sleduje tyto záměry: 
 

• Hlavním záměrem je vytvořit bohatě diverzifikovaný terciární sektor vzdělávání, 
s dostatečnou kapacitou, v maximální míře prostupný, umožňující změnu nebo 
pokračování ve studiu v každém věku a v každé době. Bude tak umožněno využít 
specifických předpokladů, požadavků i potřeb uchazečů o studium a profilovat 
absolventy tak, aby se uplatnili na trhu práce.  

• V souladu s jedním z hlavních cílů vzdělávací politiky vlády ČR je potřeba umožnit 
do roku 2005 polovině populačního ročníku devatenáctiletých, aby mohla nastoupit do 
některého z typů terciárního vzdělávání. 

• Bude přitom zajištěn rovný a v maximální míře otevřený přístup ke vzdělání 
vylučující diskriminaci z jakéhokoliv důvodu.  

• V souladu se světovým trendem bude zdůrazňován koncept celoživotního učení, k 
jehož rozvoji je nutná rozmanitá a prostupná struktura nejen terciárního sektoru, ale 
celého vzdělávacího systému, nabízející moderní formy studia s využitím 
informačních a komunikačních technologií. 

• Naší vizí se stane ambiciózní cíl zemí EU, který je i součástí Boloňské deklarace 
a předpokládá, že v budoucnu každý student v terciárním sektoru vzdělávání stráví 
část svého studia mimo svoji vlastní školu, pokud možno v zahraničí. Stejně tak bude 
podporována mobilita akademických pracovníků. 

• Hodnocení kvality vzdělávání bude vnímáno jako komplexní záležitost, která je 
zaměřena především na odstraňování nedostatků a stálé zdokonalování na základě 
výsledků vlastního hodnocení a doporučení hodnotících expertů.  

• Dlouhodobým záměrem je v maximální míře využívat a podporovat rozvoj lidských 
zdrojů:  

a) pečovat o osobnostní i odborný růst pracovníků terciárního sektoru vzdělávání 
prostřednictvím celoživotního vzdělávání;  
b) pomáhat studentům při orientaci ve studijních příležitostech, při nalézání optimální 
studijní cesty i při orientaci na trhu práce prostřednictvím budování poradenských center 
poskytujících studijní, psychologické a profesní poradenství.“8  
 

Cílový stav by podle Národního vzdělávacího programu „měl uspokojovat různé potřeby 
a požadavky uchazečů o studium, nabízet různé cesty studia, měl by být srozumitelný 
a přehledný, celkově kompatibilní s vysokou mírou vzájemné prostupnosti a měl by 
respektovat evropské trendy.“9 
  

                                                 
7 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR www.msmtcr nebo publikace MŠMT ČR z roku str. 
8 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR , publikace MŠMT ČR z roku str. 
9 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR , publikace MŠMT ČR z roku str. 
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Rozhodující část terciárního sektoru vzdělávání tvoří vysoké školy. Jsou nejvyšším článkem 
vzdělávací soustavy a vrcholnými centry vzdělanosti. Jejich poslání je vymezeno zákonem o 
vysokých školách a je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
konkretizováno v dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2005“. 
Dlouhodobý záměr je pro jednotlivé roky aktualizován, a to jednak pro oblast veřejných 
vysokých škol a odděleně pro oblast soukromých vysokých škol. Z těchto dokumentů 
vyplývá, že základní činností vysoké školy je výuka, neoddělitelně propojená s výzkumem, 
vývojem a další tvůrčí či uměleckou činností. Neméně důležitý však je význam vysoké školy 
pro sociální a ekonomický rozvoj společnosti nebo její role v procesu celoživotního 
vzdělávání. 
 
Proto budeme vycházet nejen z pohledu České republiky, ale z jejího začleňování do Evropy, 
zejména do Evropské unie. Hlavní záměry Evropské unie byly v dokumentu ze zasedání 
Rady v Helsinkách v prosinci 1999, označeném jako „Prohlášení tisíciletí“, stanoveny takto: 
„Na prahu nového století a třetího tisíciletí se Unie musí zaměřit především na ty úkoly, které 
mají zásadní význam pro bezpečnost a blahobyt lidí, kteří v ní žijí. Před Evropou stojí realita 
informační společnosti a globalizace. Je třeba se starat o stárnoucí populaci a reagovat na 
očekávání mladých. Celoživotním učením a inovacemi budeme rozvíjet své lidské zdroje 
a podporovat dynamickou, otevřenou, o vědomosti se opírající evropskou ekonomiku, 
abychom zajistili trvalý růst a snížili nezaměstnanost.“10 
 
Evropská unie formuluje a postupně realizuje politiku přechodu k inovační a vzdělanostně 
založené společnosti. Česká republika jako země vstupující do Evropské unie musí tyto 
procesy nejen sledovat, ale musí na ně reagovat, vytvářet podmínky pro jejich uskutečňování 
a realizovat je. Evropská unie přikládá velký význam vzdělávání. Pokud jde o vysoké školy 
bylo to například v březnu 2003 vyjádřeno v dokumentu Evropské komise nazvaném „THE 
ROLE OF THE UNIVERSITIES IN THE EUROPE OF KNOWLEDGE“. Budoucnost je 
označena jako vytváření „Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání“.  
Také v citovaných dokumentech MŠMT ČR se uvádí, že naší vizí se stane ambiciózní cíl 
zemí EU, který předpokládá, že v budoucnu každý vysokoškolský student stráví část svého 
studia mimo svoji vlastní školu, pokud možno v zahraničí. Stejně tak bude podporována 
mobilita akademických pracovníků. Mezinárodní spolupráce vyžaduje zlepšení, rozšíření a 
prohloubení jazykové přípravy, které usnadní mobilitu studentů i učitelů. Zásadním přínosem 
pro mobilitu i spolupráci, který vytváří potřebné materiální, technické a politické podmínky, 
jsou vzdělávací programy EU, ale i další mezistátní bilaterální a multilaterální smlouvy a 
navrhované další mezinárodní programy. Nutné je podpořit důležitou roli mobility 
vysokoškolských učitelů, přinášející nejen další vzdělání a zkušenosti učitelům samotným, ale 
zprostředkovaně i jejich studentům a umožňující účastnit se na přípravě společných studijních 
programů, které kromě vlastního zdokonalení dále zjednoduší a podpoří mobilitu studentů. 
Národní program rozvoje vzdělávání MŠMT ČR v souladu se světovým trendem zdůrazňuje 
„koncept celoživotního učení, k jehož rozvoji je nutná rozmanitá a prostupná struktura nejen 
terciárního sektoru, ale celého vzdělávacího systému, nabízející moderní formy studia 
s využitím informačních a komunikačních technologií.“  
 
Počet studentů vysokých škol v České republice se sice v posledních letech výrazně zvýšil, 
ale ve srovnání s vyspělými zeměmi světa a s novými požadavky na rozvoj společnosti není 
tento růst dostatečný. 

                                                 
10 Dokumenty Evropské unie, Prohlášení tisíciletí, Helsinky 1999 
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Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v České republice 
 

Školní rok Počet
škol 

Studenti 
Celkem 

Čeští studenti
denního 
studia 

Zahraniční 
studenti 

Studenti 
nově 

přijatí 
1990/91 24 118 194 96 379 3 122 - 
1995/96 23 139 774 123 460 2 885 36 365 
1996/97 23 155 868 136 763 3 266 39 390 
1997/98 23 165 754 145 097 3 381 40 945 
1998/99 23 174 229 151 719 3 693 41 205 
1999/00 23 183 954 159 661 4 489 39 725 
2000/01 24 207 260 166 439 7 420 32 545 
2001/02 24 219 514 173 036 9 301 32 950 
2002/03 24 215 103 174 486 9 911 32 962 

Zdroj: Český statistický úřad, Statistické ročenky České republiky 

Ve školním roce 2002/2003 studovalo v České republice celkem 225 220 studentů. Z toho 
215 103 na veřejných školách, 2 226 na státních školách a 7 891 na soukromých školách. 
  
Poučné je podrobnější porovnání procesu přechodu od elitního systému k systému masovému 
ve Velké Británii, jak je publikovala profesorka Tollingerová11

5. Porovnání je založeno na 
sledování procesů probíhajících ve vysokoškolském vzdělávání v Anglii na počátku 
devadesátých let a v České republice v prvních letech třetího tisíciletí. Autorka shledává 
mnohé paralely v těchto procesech, konstatuje například, že přijetí nového vysokoškolského 
zákona v České republice v roce 1998, obdobně jako přijetí zákona o vysokých školách 
v Anglii v roce 1992 iniciovalo přechod k masovému vysokoškolskému studiu. Provedená 
srovnání prokazují, že přechod k masovému konceptu vysokoškolského vzdělávání má 
přinejmenším tři obecné souvislosti. „ Díky masovému růstu počtu studentů vysokých škol 
(1) rostou nároky na výkony pedagogických pracovníků (2), stejně jako počet studentů na 
jednoho vysokoškolského učitele, a obě skutečnosti vyvolávají nutnost zavádět jiný systém 
financování vysokoškolských institucí (3), systém založený na užívání více zdrojů.“12

11 
 
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR předpokládá, že vhodná kombinace typu studijních 
programů s odpovídající vědeckou a další tvůrčí činností „povede v budoucnu zřejmě 
k vytvoření tří charakteristických skupin vysokých škol: 
• Vysoké školy, kde se ve většině studijních programů (magisterských a doktorských) 

výrazně uplatní špičkový vědecký výzkum a výchova k vědecké práci. 
• Vysoké školy, kde vědecký výzkum bude probíhat spolu s vědeckou výchovou v jednom 

nebo několika málo studijních programech, ostatní studijní programy budou mít převážně 
praktický profesní charakter spojený s aplikovaným výzkumem a různými typy tvůrčí 
činnosti. 

• Vysoké školy zaměřené především na bakalářské studijní programy s uplatněním tvůrčí 
činnosti (vysoké školy neuniverzitního typu). 

 
Tyto přirozeně diferencované skupiny vysokých škol je třeba respektovat a vzít plně na 
vědomí odlišnost jejich charakteru. Nutné je též zdůrazňovat, že jen pro toto odlišné pojetí 
studia a tvůrčí činnosti nelze jednu skupinu označovat za lepší a jinou za horší.“13

12 
                                                 
11 Tollingerová, D.: The Transformation from Elite to Mass Higher Education, in AULA, Annual Digest 2001, p. 
96 
12 Volný překlad citované stati D. Tollinger, str. 113 
13 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Praha , str. 
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Vznik a fungování soukromých vysokoškolských vzdělávacích institucí má v některých 
zemích dlouholetou tradici, v jiných zemích je v posledních letech novým prvkem. Pohled na 
podíl soukromých vysokoškolských institucí ve vybraných zemích světa je v tabulce převzaté 
ze stati Světový růst soukromých vysokoškolských institucí14

13. Tabulka je zpracována podle 
dat získaných OECD v roce 1999, která klasifikuje vzdělávací instituce na „veřejné“ – 
PUBLIC a „soukromé“ – PRIVATE podle toho, zda veřejná společnost nebo soukromá 
organizace má právo přijímat rozhodnutí o otázkách týkajících se instituce. Rozsah, v němž 
instituce získává fondy z veřejných či soukromých zdrojů, není pro zařazení této instituce 
není rozhodující.  
 
Procentní podíly státních (veřejných) a soukromých vysokoškolských institucí v r. 1999 

Země Státní (veřejné) 
instituce 

Soukromé instituce

Austrálie 100,0 0,0 
Brazílie 41,1 58,9 
Filipíny 24,8 75,2 
Francie 91,0 9,0 
Indonésie 29,7 70,3 
Irsko 94,1 5,9 
Japonsko 26,1 73,9 
Jižní Korea 24,3 75,7 
Kanada 100,0 0,0 
Maďarsko 88,2 11,8 
Malajsie 92,9 7,1 
Německo 100,0 0,0 
Nový Zéland 99,4 0,6 
Rakousko 97,4 2,6 
USA 68,9 31,1 
Srí Lanka 100,0 0,0 
Španělsko 89,5 10,5 
Thajsko 85,8 14,2 
Turecko 98,3 1,7 
 
 
Záměry rozvoje vysokých škol v ČR vyjadřují v současné době tři dokumenty MŠMT ČR, a 
to: 
 
1. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2005.  
 
2. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a 
další tvůrčí činnosti vysokých škol pro rok 2004. (Aktualizace Dlouhodobého záměru 
ministerstva pro oblast veřejných vysokých škol.)  
 
3. Aktualizace dlouhodobých záměrů vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké a další 
tvůrčí činnosti soukromých vysokých škol pro rok 2004.  
 

                                                 
14 Šrámek, J.: World-vide Rise of Private Higher Education Insitutins, in. AULA – Anual digest 2001, str.45 a n. 
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Za problematické považujeme rozdělení „Aktualizace dlouhodobých záměrů“ do dvou částí, a 
to pro oblast veřejných vysokých škol a pro činnost škol soukromých. Obě skupiny vysokých 
škol mají mnoho společného a mělo by to být v tak závažných dokumentech dostatečně 
zdůrazňováno.  
 
Skutečnost, že soukromé vysoké školy nebo dokonce všechny neuniverzitní vysoké školy 
nejsou chápány jako subsystém systému vysoké školy, se výrazně projevuje v malé 
pozornosti věnované prostupnosti studijních programů. A to i přesto, že to je 
v dokumentech MŠMT ČR uvedeno zcela konkrétně, například takto: „Prostupné, modulárně 
uspořádané studijní programy, využívající kreditní systém, umožní pokračovat ve studiu 
podle potřeby v průběhu celého života na téže nebo jiné škole domácí či zahraniční. Vždy 
však pouze za podmínky, že budou splněny požadavky navazujícího studijního programu 
(modulu), o kterých se dohodnou příslušné vzdělávací instituce.“15

14 
 
Všechny dokumenty zdůrazňují rovný a v maximální míře otevřený přístup ke vzdělávání, 
přístup vylučující diskriminaci z jakéhokoliv důvodu. S tím souvisí i péče státu a škol o 
studenty. Nutně se v této souvislosti vynořuje otázka o politice českého státu v oblasti 
rozdělování finančních prostředků věnovaných vzdělávání. Kde je logika podpory vzdělávání 
státem, když systém dotací státu privátním školám umožňuje ze zákona privátním vyšším 
odborným školám dostávat dotace od státu, zatímco privátním vysokým školám, které 
nabízejí vyšší vzdělání a zakládají naději na větší efekt vzdělávání pro společnost, to zákon 
sice umožňuje, ale zužuje toto právo jen na obecně prospěšné společnosti a poskytuje 
ministerstvu školství stanovit podmínky pro poskytnutí dotace tak, že je téměř nikdo nezíská? 
(Podrobněji příloha této studie.) Kde je rovný přístup ke studentům veřejných a soukromých 
vysokých škol, když studenti privátních škol nemají nárok na příspěvek na stravování 
a bydlení?  
 
Také Česká konference rektorů soustřeďuje svou činnost nejen na rozhodující aktuální 
problémy českého vysokého školství, ale i na jeho perspektivy. Je to zřejmé například ze 
zprávy předsedy ČKR přednesené na Výročním shromáždění v Brně 28. 1. 2003, kde bylo 
přijato rozhodnutí, že „pro příští období je nezbytné nejdříve dohodnout strategii dalšího 
vývoje celého vysokoškolského sektoru ….“.  
 
Na základě iniciativy České konference rektorů byla v roce 2001 vypracována studie 
„Perspektiva veřejných vysokých škol v České republice“ (zpráva má na internetu uvedeno 
datum 7. 1. 2002: http://rektori.cz/perspektiva/zprava247.php3). V úvodu zprávy se 
uvádí, že „o vypracování zprávy byla požádána skupina sedmi rektorů, kteří se tím cítí 
nesmírně poctěni, ale zároveň pociťují nezměrnou komplikovanost a naléhavost tohoto 
úkolu“. Vypracovaná studie se v souladu se zadáním České konference rektorů zabývá 
problémy a rozvojem veřejných vysokých škol a zcela pomíjí problematiku vznikajícího 
segmentu vysokých škol soukromých.  
 
Jako jedna z hlavních překážek bránících rozvoji veřejných vysokých škol je ve výše 
uvedené studii uvedeno jejich nedostatečné financování, spolu s nedostatečným 
financováním rozvoje jejich vědecké činnosti. Proto studie zahrnuje doporučení 
pokračovat ve zkoumání této problematiky, což se projevilo v roce 2002 v zadání projektu 
„Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady“ (zadání projektu má na 
internetu uvedeno datum 12. 4. 2002 http://rektori.cz/zadani/zadani1.htm). Podle tohoto 
                                                 
15 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Praha , str. 
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zadání má projekt „za cíl navrhnout další rozvojové kroky veřejných vysokých škol jako 
odezvu na měnící se vnější podmínky“ a jeho účelem je „prozkoumat finanční podmínky a 
předpoklady rozvoje veřejných vysokých škol a navrhnout nový model financování jejich 
provozních nákladů“. Měnící se vnější podmínky pro fungování vysokých škol nejen 
v české republice, ale v rozvinutých zemích Evropy, jsou v projektu zahrnuty „tyto vlivy: 
- zvýšená poptávka po vysokoškolském studiu, 
- omezování veřejných výdajů, 
- globalizace ekonomik, 
- technický pokrok informačních a komunikačních technologií, 
- decentralizace politického rozhodování“. 
 
Česká konference rektorů na Výročním shromáždění v Brně 28. 1. 2003 ve zprávě o činnosti, 
přednesené předsedou ČKR prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc. (viz 
http://crc.muni.cz/annual_reports/2002.html), se zabývá vztahy vysokých škol vůči státu, 
vztahy mezi vysokými školami a dalšími partnery, mezinárodními vztahy a perspektivami. 
Považuji za nutné upozornit na to, že soukromé vysoké školy nejsou chápány jako nedílná 
součást systému vysoké školy České republiky. Ve zprávě předsedy ČKR jsou tyto školy 
uvedeny jako tzv. „další partner“ spolu s Českou akademií věd. 
 
V dokumentech je řešena i otázka kvantitavního rozvoje rozvoje celého systému terciárního 
vzdělávání a jeho složek. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR předpokládá, že 
„celkový počet studentů v terciární sféře vzdělávání bude činit 250 000 (asi 195 000 
v bakalářských a magisterských studijních programech, 15 000 doktorandů, 30 000 studentů 
vyšších odborných škol a 10 000 studentů na soukromých vysokých školách) oproti 
současnému stavu 223 000, což představuje navýšení celkových počtů oproti současnosti asi o 
12 %.“16

15 
SHRNUTÍ: 
Předkládaná studie je pokusem o shrnutí východisek pro kvalifikované posuzování role 
subsystému soukromé vysoké školy v systému vysokých škol v České republice a pro 
vypracování doporučení změn v zákonech a nižších právních normách, která by 
umožnila soukromým vysokým školám zabezpečovat v potřebné kvalitě vysokoškolské 
vzdělání, byť zatím převážně jen v bakalářských studijních programech. 
 
Vypracování studie umožňuje vyslovit určité výzvy, a to: 
1/ potřebu vážně se zabývat postavením a rolí subsystému „soukromé vysoké školy“ 
v systému „vysoké školy ČR“ a jeho perspektivami, 
2/ potřebu promítnout toto postavení a roli soukromých vysokých škol do zákona 
o vysokých školách a navazujících právních norem, 
3/ potřebu promítnout toto postavení a roli soukromých vysokých škol do zpracování 
dlouhodobého programu rozvoje vysokých škol ministerstvem školství, 
4/ požadavek, aby soukromé vysoké školy důsledně realizovaly akreditované studijní 
programy jako programy vysokoškolského studia, 
5/ námět a žádost veřejným vysokým školám, aby spolupracovaly se soukromými 
školami, a to nejen v tom, že nebudou bránit svým učitelům, aby byli externími učiteli 
soukromých vysokých škol, ale aby hledaly cesty k tomu, jak usnadnit talentovaným a 
úspěšným absolventům bakalářského studia vstup do studia magisterského a aby 
hledaly cesty k tomu, jak umožnit talentovaným a úspěšným graduovaným učitelům 
soukromých vysokých škol vstup do studia doktorandského a následně i habilitace, 
                                                 
16 MŠMT ČR: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Praha, str. 
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6/ požadavek umožnit učitelům soukromých vysokých škol větší možnosti zapojení do 
řešení úkolů vědeckovýzkumných, možnosti získávání a řešení grantových úkolů a 
možnosti zapojení do mezinárodní spolupráce, 
7/ požadavek zrovnoprávnit studenty soukromých vysokých škol se studenty škol 
veřejných, a to nejen v oblasti stravování a ubytování, ale v souvislosti s úvahami o 
vybírání školného („poplatku za studium“) na veřejných vysokých školách i 
v možnostech získávání určitých dotací ze státního rozpočtu. 
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II. ZNALOSTNÍ EKONOMIKA 
 
Národní inovační strategie – a co dál? 
Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR 
(Upravená PowerPointová prezentace) 
  
Usnesení vlády České republiky č. 270 z roku 2004 
 

 Schválení Národní inovační strategie (NIS) 
 Zařazení oblasti inovací mezi nejvyšší státní priority 
 Úkoly: Zpracovat Národní politiku inovací a návrh legislativních opatření (věcného 

záměru zákona) 
 
Podpora inovací v ČR 
 

 Široká odborná veřejnost 
 Zájem sociálních partnerů – Návrh NIS projednán na Radě hospodářské a sociální 

dohody ČR a doporučen vládě ke schválení 
 Evropská unie – Lisabonský proces, snaha o vytvoření evropského prostoru výzkumu, 

vývoje a inovací 
 Orientace ČR a EU na znalostní ekonomiku 

 
„Národní inovační strategie“ 
 
„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 
nových metod výroby, dodávek a distribuce zavedení změn řízení, organizace práce, 
pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ (Definice Evropské komise) 
Sjednocení odborných pojmů  
Inovace a marketing – základ průmyslové dynamiky 
Jedním z cílů inovací je snaha po zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a tím zlepšování 
konkurenční pozice na trhu. Propojením inovace s marketingem dochází k interakci 
inovačního systému s ekonomickou oblastí. Inovační proces je komplexní a závisí na širokém 
okruhu faktorů, mezi které patří výzkum, experimentální vývoj, adaptace, ochrana a 
komercionalizace nových výrobků, výrobních procesů a organizačních forem. Soudobá 
inovační politika vyspělých zemí staví do centra pozornosti nikoliv jen vývoj a výzkum, 
nýbrž ekonomickou a environmentální inovaci, která závisí ve stále větší míře nejen na 
výsledcích výzkumu, ale rovněž na kvalitě rozvinutí podnikatelských aktivit a na schopnosti 
jednotlivců, firem a regionů přizpůsobovat se permanentním změnám a reagovat na 
společenskou objednávku. Inovace tedy není marginálním, ale naopak centrálním jevem 
průmyslové dynamiky. 

Inovace, trh a spotřebitel 
Inovace je rozhodující pro úspěch na dynamickém trhu. Riziko neúspěchu nebylo nikdy větší, 
než je tomu dnes, a proto se správná inovační strategie pro určitý konkrétní výrobek stává 
ústřední otázkou. Na trhu rychloobrátkového spotřebního zboží jsou inovační koncepty a 
výrobky konkurencí přebírány ve stále kratších časových intervalech. Výsledkem je, že tyto 
inovace poskytují stimuly celým skupinám výrobkům. Jestli se také ukáží jako úspěšné, 
pokud jde o udávání trendu, to na trhu rychloobrátkového spotřebního zboží koneckonců 
rozhodne sám spotřebitel. Přibližně čtvrtinu svého obratu dosahují dnes například firmy 
obchodující s elektronikou prodejem výrobků, které jsou nejvýše dva roky staré. Výroba 
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nových výrobků, zejména pod časovým tlakem, vyžaduje stále složitější a náročnější 
technologie, a proto musejí firmy investovat stále vyšší částky do inovačních technologií, aby 
mohly takové výrobky vyrobit. Inovační tlak se neomezuje jenom na samotný výrobek, ale 
zahrnuje také technický vývoj výrobních postupů. V každém případě mají inovace za cíl 
zvýšit tržní hodnotu konečného produktu. Inovace můžeme chápat jako nepřetržité hledání 
zdrojů nových technologií a výsledků.  

Rozlišujeme inovace technologické, materiálové, výrobkové a organizační.  

Přidružené pojmy 
Inovační firma – je zpravidla malá a střední firma, jejím hlavním předmětem 
podnikání je realizovat projekt nového produktu do komerční zralosti a uvést jej na 
trh. 

Inovační podnikání – je souborem podnikatelských aktivit specializujících se na 
soustavnou realizaci inovací. 

Offsetové programy – jsou ekonomické kompenzace nákupu techniky, materiálu a 
služeb, financované ze státního rozpočtu a vyhlašované v rámci obchodních veřejných 
soutěží. Zahrnují zejména projekty na podporu exportu, transfer technologií a know-
how, nové investice a zakládání společných podniků. Zvyšují konkurenceschopnost 
průmyslu a jeho exportní výkonnost, přispívají k přílivu zahraničních investic a 
podporují rozvoj regionů.  

Průmyslový svazek, shluk – tzv. “cluster”, síť nezávislých firem, znalostních institucí 
(univerzity, střediska výzkumu a vývoje, technologické firmy), která propojuje 
výzkumná pracoviště a zákazníky do produkčního řetězce, jenž vytváří přidanou 
hodnotu. 

Předstartovní financování – tzv. “seed capital”, zárodečná oblast financování nových 
projektů. Kapitál k ověřování konceptů (například průzkumem trhu), zejména však 
k počátečnímu rozvoji produktu a k založení nové firmy.  

Spin-off – firma, vzniklá tím způsobem, že jeden či více zaměstnanců opouští 
organizaci za účelem vytvoření nové, sekundární firmy, nicméně významným 
způsobem vycházející z prvků činnosti primární organizace, kterou opouští. Ta má 
většinou i dominantní vliv v nové firmě. 

Transfer technologií – je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění 
poznatků umožňujících inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody a 
služby. 

Vědeckotechnický park – je fyzický, ale též kybernetický (virtuální) prostor, řízený 
specializovaným týmem, který poskytuje nadstandardní služby a jehož hlavním cílem 
je zvýšit konkurenceschopnost daného regionu. Instituce orientovaná do oblasti 
výzkumu, technologie a inovačního podnikání. Slouží k vytváření podmínek pro 
dynamický rozvoj inovací, transferu technologií a vznik nových spin-off firem. 

Definice vědeckotechnického parku tak, jak ji doposud používá Společnost 
vědeckotechnických parků ČR (Science and Technology Parks Association of the 
Czech Republic, zahájení činnosti 27. 7. 1990): “Vědeckotechnický park (vědecký 
park nebo centrum, technologický park nebo centrum, podnikatelské a inovační 
centrum) je instituce orientovaná do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. 
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Své know-how využívá k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj činnosti 
inovačních firem, pro zabezpečování transferu technologií a výchovu k inovačnímu 
podnikání. Plní dvě základní funkce - inovační a inkubační.” 

Inovace a EU 
 
Lisabonský proces: Evropská rada schválila na summitu v Lisabonu v březnu 2000 
strategický cíl pro EU, stát se do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 
znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s více 
posílenou sociální soudržností“. Vede mj. k vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací 
a příznivého prostředí pro zakládání inovativních podniků, zejména malých a středních 
 
Doporučení EK  
Evropská komise věnuje pozornost kandidátským zemím i v oblasti podpory inovací a podle 
řady zpracovaných studií je v kandidátských zemích řada společných problémů. Komise 
upozorňuje na skutečnost, že politická intervence v této oblasti může mít dramatický efekt. 
EK stále důrazněji doporučuje:  

 spolupráci vysokých škol a výzkumných ústavů s průmyslem,  
 zakládání nových technologicky orientovaných podniků, 
 zakládání vývojových (spin-off) společností,  
 podporu regionálních sítí pro podporu spin-off aktivit akademických pracovišť, 
 financování inovací - investování tzv. podnikatelských andělů a výcvik investičních 

analytiků inovačně přátelskou průmyslovou politiku, 
 rozvoj všech přímých i nepřímých forem konzultací se zaměstnanci,  
 vytváření daňových pobídek, které podpoří dodatečné podnikové investice do 

inovací. 

Inovační systém 
 
Je tvořen 4 základními pilíři, které na sebe vzájemně působí: 

Řídící složky 
Vzdělávací systém 
Finance 

  Inovační podnikání 
 
Subjekty inovačního podnikání 

 Orgány státní správy a samosprávy 
 Profesní komory 
 Banky 
 Svazy, agentury, sdružení a nadace 
 Pracoviště výzkumu a vývoje 
 Zahraniční agentury a organizace 
 Podnikatelské subjekty 
 Zákazníci, klienti 

 
Hodnocení inovačního prostředí v České republice 
 
Silné stránky ČR  

 Tradice průmyslové výroby a tradiční inovační potenciál pracovníků 
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 Zvyšující se podíl MSP majících zájem o inovační procesy 
 Chuť používat progresivní technologie a zavádět inovativní výrobky do výrobního 

sortimentu 
 Probouzející se zájem vysokých škol o spolupráci s domácím průmyslem 
 Rozvoj fungující sítě vědeckotechnických parků 
 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 
 Vládou podporované programy (Záruka, Kredit, Start, Trh, Kooperace, Speciál, 

Marketing, Design, Poradenství, Regenerace) 
 Zájem odborné veřejnosti o problematiku inovací; Deklarovaný zájem vlády ČR 
 Strategie rozvoje lidských zdrojů ČR 

 
Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR (schválena vládou ČR v roce 2003) 
Základní cíle Strategie 

 Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. 
 Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, 

globální ekonomika a blížící se členství v Evropské unii. 
 Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro 

investory. 
 Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. 
 Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů. 
Globální a domácí výzvy 

 Vývoj k informační a znalostní společnosti 
 Globální ekonomika a konkurence 
 Efektivní členství v Evropské unii 
 Společenské uplatnění - zaměstnatelnost a zaměstnanost 
 Česká generační výzva 
 Demografická výzva 
 Hospodaření s talenty 
 Regionální výzvy 
 Výzvy udržitelného rozvoje 
 Optimální využívání omezených zdrojů: investování do RLZ 

Základní společné znalosti, dovednosti a hodnoty 
 Informační gramotnost 
 Občanská gramotnost 
 Ekonomická gramotnost 
 Gramotnost pro udržitelnost rozvoje 
 Jazyková gramotnost 

 
Slabé stránky 

 Přetrvávající nedostatek finančních zdrojů 
 Malá podpora inovativního podnikání státními institucemi  
 Malý počet inovativních firem 
 Malá podpora vzniku spin-off firem 
 Nízký počet studentů na technických a přírodovědných školách 
 Malý důraz na patenty 
 Stále nedostatečná podpora aplikovaného výzkumu (poměr 1:2) 
 Neuspokojivá praxe v oblasti převodu výsledků výzkumu do praxe 
 Malý objem rizikového kapitálu 
 Neexistence zákona o inovacích 
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 Neexistence fungující institucionální základny inovací 
 Slabá inovační infrastruktura 
 Nepřítulné inovační klima 

 
Hlavní strategický záměr 
 
Inovace, jako nedílná součást ekonomiky založené na znalostech, musí dovést zemi k 
prosperitě a zajištění udržitelného hospodářského růstu. 
 
Nástroje k dosažení záměru: 
 
Nástroje přímé 

 Legislativní 
 Finanční 
 Organizační 
 Politické 
 Metody a postupy 

• Rozvíjení inovační kultury 
• Komunikace s veřejností a s médii 
• Organizační aspekty, spolupráce výzkumu a podnikové sféry 
• Efektivní využívání V+V k inovacím 
• Podpora inovací 

Nástroje nepřímé 
 Vnitřní vlivy 

• Inovační infrastruktura 
• Personální a technické aspekty 

 Vnější vlivy 
• Mezinárodní spolupráce 
 

Návrh opatření NIS 
 

 Zpracovat Národní politiku inovací. 
 Provést legislativní inventuru v oblasti inovací - zákon o inovacích. 
 Snižovat byrokratickou zátěž a náklady nutné k zakládání podniku i k podnikání 

obecně, zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
 
Závěr 
 
ČR potřebuje především odvahu k přijetí vize. Tou vizí je vůle k překonání starých 
svazujících stereotypů. Tou vizí je vytvoření takových podmínek, aby generace, které 
přijdou po nás, chtěly v této zemi žít, pracovat a tvořit. 
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Knowledge Economy and Innovation Policy – Challenges for New EU Countries 
Jean-Eric Aubert, World Bank Institute 
(Taken over from the Power Point presentation) 
 
Structure of the presentation  

 Knowledge Economy: What is it? How to benchmark countries? Where do stand the 
new EU countries? 

 Innovation policy trends and issues in Central/Eastern Europe 
 Data sources: World Bank, OECD, EC 

 
Knowledge Economy and Development Strategies 

 Knowledge and innovation at the core of development strategies 
 Are not just about ICT or high technology,but about broader economic strategies 
 Have to be tailored to specific realities of each country 
 Require coordination across functional areas and among government, business and 

civil society 
 
Investments in knowledge are growing across OECD.   
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As are knowledge-intensive industrial outputs 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Framework for KE: 
Four Key Functional Areas (WBI) 
 

 Economic incentive and institutional regime that provides incentives for the efficient 
use of existing and new knowledge and the flourishing of entrepreneurship 

 Educated, creative and skilled people 
 Dynamic information infrastructure  
 Effective national innovation system 

 
WBI/KAM Methodology 

 KAM: 76 structural/qualitative variables to benchmark performance on 4 pillars  
 Variables normalized from 0 (worst) to 10 (best) for 121 countries 
 www1.worldbank.org/gdln/kam.htm 
 Basic scorecard for 14 variables at two points in time, 1995 and 2002 
 Aggregate knowledge economy index (KEI) 

Share of high- and medium-high technology 
manufacturing in total gross value added (2002) 

Share of knowledge-intensive “market” services in total gross 
value added (2000) 
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KEI variables – Country comparison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strong Correlation between GDP/Capita & KEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

KE and GDP  
 Strong correlation between KE and GDP per capita; how to interpret it? 
 Some countries, notably Eastern Europe (transition economies) ones, have a “lower” 

KE productivity (according to indexes used) 
 

Benchmarking Selected Countries : KEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benchmarking Selected Countries: EIR 
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KEI performance through time : Czech Rep. lost ground 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU accession countries 
Main Issues in KE perspective  

 Business climate, altered by problematic rule of law (enforcement), but push for 
improvement through search for accession and adoption of acquis communautaire  

 Overestimation of ST potential, falling ST resources but improved productivity, 
resistances to reforms 

 Highly educated workforce but excessively technical and narrow qualifications 
 Improvement in ICT infrastructure but use still lagging behind OECD countries 

 
Important differences in adaptive capabilities of EU accession countries 

 Size effects (e.g Poland) 
 Cultural aspects (Estonia/Hungary vs others, historical experience with rule of law) 
 Moves to EU (Bulgaria, Romania trailing behind) 

 
Global Competitiveness Indicators 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GCI 2003 
Rank

GCI 2002 
Rank*

Countries

Czech Rep. 39 36 15,148

Slovakia 43 46 12,426
Hungary 33 29 13,129
Poland 45 50 10,187

Slovenia 31 26 17,748
Estonia 22 27 11,712

Lithuania 40 39 10,015
Latvia 37 43 8,965

Finland 1 1 25,859
Ireland 30 23 32,960

Germany 13 14 26,324

GDP / 
capita 
(2002 
PPP- 
adjusted)
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Innovation Systems in Transition (From Planning to Market Economies) 

 Yesterday: Top down (Science Academies, branch institutes, design bureaus, 
enterprises), compartmentalized, regionally specialized, “closed”, and oversized 

 Today: more market-economy like, yet insufficiently (poorly) regulated, more 
regionally diversified, internationalized, and R&D seriously downsized (by one half to 
two thirds).  

 
 
 

Source: The Global Competitiveness Report (WEF) 2003-4.
*2002 Ranks adjusted for 2003 formula  

European Innovation Scoreboard 2002-  
Candidate Countries 

European Innovation Scoreboard 2002 - Candidate Countries
EU Mean CC Mean

S&E Graduates/20-29 years 10.26 6.60
Population with Tertiary Education 21.22 17.50
Participation in Life-long Learning 8.50 5.40
Employment in med/hi-tech manuf. 7.57 5.40
Employment in hi-tech services 3.61 2.60
Public R&D/GDP 0.67 0.41
Business R&D/GDP 1.28 0.32
EPO Patents/Population 152.70 7.10
USPTO hi-tech Patents/Population 12.40 0.50
Home Internet Access/Population 31.40 14.80
ICT expenditures/GDP 8.00 6.00
Inward FDI/GDP 30.30 31.30
Source: European Innovation Scoreboard 2002
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The Soviet Innovation System 
 
   
 
          Sc Ac. Institutes 
 
 
 
       
 
 
      
 
          Branch Institutes
   
 
 
 
        
 
 
          Design Bureaus 
 
 
 
          Enterprises 
  
 
Czech Rep. : Innovation Variables 
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Finland : INN variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R&D investments OECD countries –  
GERD as per cent of GDP  
GERD as % of GDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

S
w

ed
en

Fi
nl

an
d

Ja
pa

n

U
S

G
er

m
an

y

D
en

m
ar

k

To
ta

l O
E

C
D

Fr
an

ce E
U

N
et

he
rla

nd
s

S
lo

ve
ni

a

C
ze

ch
 R

ep
.

C
hi

na

R
us

si
a

Ire
la

nd

Ita
ly

H
un

ga
ry

P
ol

an
d

Tu
rk

ey

G
re

ec
e

S
lo

va
k 

R
ep

.

R
om

an
ia

2002 1995



 63 

Business R&D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funding for public research lags in Eastern European countries 
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Small firms play in important role & attract much government support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R&D becoming more globalised: opportunity for emerging economies? 
 
Foreign affiliates as share of industrial activity R&D intensity of domestic versus foreign 
firms 
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Source: OECD Activities of Foreign 
Affiliates database, January 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strengthening human resources for S&T 
 
 
 
Researchers per thousand labour force, 2002 
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• Cultivate domestic supply of 
scientists and engineers 

• Attract and retain foreign students 
and workers 
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Challenges of EU Accession and key role of innovation 
 Benefits of Accession will only be reaped where there is effective absorption capacity of 

funds at both administration and enterprise level, and where Accession is accompanied by 
growth-promoting policies (e.g. Ireland) key role of innovation. 

 
 Impressive economic transformation of CEE Countries evidence of capacity to embrace 

change… 
 

 However, analysis suggests large disparities between innovation performances of 
Accession Countries and EU-15. 

 
How to improve the innovation policy framework? 

 Make regulatory framework more “innovation/entrepreneurship-friendly”; towards 
audits to identify obstacles to innovation  

 Recognize the full scope of innovation policy (innovation not just science and 
technology) and make innovation a policy priority and an integral part of other 
policy areas (competition, education) 

 Foster co-ordination between ministry lines with a remit for innovation matters;
  

 More government support for R&D and ST human resources;  
 Foster public/private partnerships 
 Overcome gaps between policy declarations and concrete implementation. 

 
Implementation Issues 
Beyond benchmarking and policy recommendations 

 Positioning of KE and Innovation Policy within development strategies; cutting across 
policies with unclear status 

 We need to know not much ‘what to do’ but ‘how to do’? Problem of political 
economy of change. 

 Adaptation of “best practices” to local contexts? Need to understand much better the 
influence of local cultures 

 Measuring impact on industries, countries’ performances – going beyond the “slogan” 
 
 
Thank you! 
 
 
Podpořme talent (Talent, Not Technology) 
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovolte mi nejdříve poděkovat organizátorům za pozvání na tuto významnou konferenci, 
zaměřenou na znalostní společnost a znalostní ekonomiku. Ve svém příspěvku bych se 
s Vámi rád podělil o několik postřehů vycházejících z mé zkušenosti fyzika, věnujícího se v 
posledních létech především zkoumání vysokoteplotní supravodivosti, a současně 
místopředsedy Akademie věd ČR, člena vládní Rady pro výzkum a vývoj i dalších grémií 
včetně pracovní skupiny OECD pro veřejnou podporu výzkumu a vývoje. 
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Mou snahou je především splnit přání organizátorů této konference a do kontextu znalostní 
společnosti se pokusím zařadit výzkum, s důrazem na výzkum základní.  
 
Ekonomice založené na znalostech, v širším kontextu trvale udržitelného rozvoje moderních 
společností, dodává dynamiku vzdělání, výzkum, vývoj a inovace. Na tomto obecném 
prohlášení se většina přítomných se mnou zřejmě shodne, v podobném duchu se nese i řada 
zde přednesených příspěvků. Ekonomika založená na znalostech, s velkým podílem činností 
přinášejících vysokou přidanou hodnotu, je jedním z cílů lisabonských a barcelonských 
dohod, ke kterým se hlásí i Česká republika. Klíčovými slovy tedy jsou znalostní ekonomika a 
společnost, či srozumitelněji ekonomika a společnost založená na znalostech. Co vše se za 
těmito dobře znějícími slovy skrývá? 
 
Znalosti a dovednosti je třeba nejprve získat a poté zhodnotit. To je docela srozumitelné. 
Obtíže nastanou při hlubším pohledu na věc. Již při výběru úhlu pohledu se vynořuje celá 
řada otazníků. Například:  

• Máme za základní rámec svých úvah brát Českou republiku? Či snad Evropskou unii, 
jejímž členem se za několik dní staneme? Nebo se nevázat žádnými geopolitickými 
strukturami a uvažovat i jednat výlučně globálně? 

• Chceme si dopředu stanovit, jaké znalosti česká ekonomika potřebuje? Pokud ano, kdo 
provede výběr a na základě jakých kritérií? Jaké nástroje včetně finančních budou 
potřeba k prosazení těchto priorit? 

• Jak zajistit synergické působení veřejného a soukromého sektoru? 
 
Hledáním odpovědí na tyto a mnohé další obdobné otázky se u nás i v zahraničí zabývá řada 
odborníků. Jde o nelehký úkol, v domácích podmínkách dále komplikovaný velmi dynamicky 
se měnící strukturou české podnikatelské sféry a někdy i zarážející absencí rozvojových 
programů u té části průmyslu, která je v současnosti tzv. „v českých rukou“. Existují 
samozřejmě zahraniční investoři, a to jak současní, zaměření z velké části na aktivity s nízkou 
přidanou hodnotou, tak investoři budoucí. Co vlastně může investory motivovat k přenesení 
aktivit s vyšší přidanou hodnotou do České republiky? Nabízí se celá řada odpovědí, ale 
žádná z nich zatím podle mého názoru nevytváří úplnou mozaiku obrazu. Například na 
otázku, jak zajistit synergické působení veřejného a soukromého sektoru, často slýcháme 
odpověď: nepřímými nástroji podpory VaV. Podívejme se na tyto nástroje blíže. Z naší nové 
Národní politiky výzkumu a vývoje byly v souvislosti s reformou veřejných rozpočtů nepřímé 
nástroje prakticky vypuštěny. Záhy po nedávném schválení této politiky vládou ČR se však 
ukázalo, že některé závazky ČR v rámci Evropské unie zavedení nepřímých nástrojů podpory 
VaV předpokládají a práce na jejich přípravě se tedy opět rozběhly. Mohli bychom být 
spokojeni. Jak ale naložit se skutečností, že Finsko, které může sloužit za vzor v podpoře VaV 
a inovací, žádné nepřímé nástroje nemá a ani o nich, jak se z dostupných informací zdá, 
neuvažuje? Podle mého názoru je naprosto zřejmé, že při vytváření funkčního systému 
podpory inovací příliš nezáleží na jednotlivých komponentách, důležitý je funkční systém. 
Mám dojem, že tvůrci rodící se Národní inovační strategie ČR si toho jsou dobře vědomi, 
držme jim palce. 
 
Jak funkční systém inovací může vypadat, představil účastníkům včerejšího zasedání 
Akademického sněmu AV ČR prof. Rudolf Haňka z cambridgeské univerzity v přednášce 
Spolupráce akademických institucí s podnikatelskou sférou: transfer technologií a spin-off. 
Cambridgeská univerzita je v této oblasti považována za evropskou jedničku, pojmem je tak 
zvaný Cambridge Phenomenon. Prof. Haňka je jedním z významných tvůrců tohoto systému. 
Jeho zkušenosti jsou pro nás cenné i proto, že podle jeho vyjádření je situace v ČR velmi 
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podobná té, ve které se nacházela univerzita koncem 80. let. Problémy, které u nás vidí, jsou 
známy i nám: chybí management duševního vlastnictví, jsou zde finanční bariéry, neexistuje 
povzbudivé prostředí v nejširším slova smyslu atd. Z jeho rozsáhlé přednášky, která se 
připravuje k uveřejnění v některém z nejbližších čísel Akademického bulletinu, vyberu dva 
postřehy.  
 

• Jednou z příčin tehdejších problémů univerzity a počátečních neúspěchů byl systém 
financování. Funkčním je až současný systém, kdy je financování zajišťováno Spin-off 
fondem, speciálně zaměřeným na akademické instituce. Prof. Haňka považuje za 
klíčové fungování fondu na striktně komerční bázi, není tu místo pro – cituji: 
„kamarády, víru, charitu a hormony“. Možná nejsem jediný, komu při promítnutí 
těchto slov do české skutečnosti strne úsměv na rtech; opět máme příležitost uvědomit 
si, jak dlouhodobě neblahé důsledky pro celou naši společnost měl nejen minulý 
režim, ale i způsob obnovování tržního hospodářství bez dostatečného zdůraznění toho 
možná nejdůležitějšího: etické dimenze. 

• Transfer technologií se stává důležitým rozvojovým prvkem cambridgeské univerzity. 
Je zdrojem dodatečných finančních prostředků, povzbuzuje důvěru veřejnosti ve vědu 
a technologie a, nikoli na posledním místě, přitahuje talentované lidi. Výsledkem 
pak je celkové zkvalitnění výzkumu. K talentům se ještě vrátím na konci svého 
příspěvku. 

 
Pod gescí vládní Rady pro výzkum a vývoj se právě rodí dokument Dlouhodobé základní 
směry výzkumu podporované v ČR z veřejných prostředků (DZSV). Výslednou podobu tohoto 
dokumentu, vytvářejícího věcnou náplň, nemohu v této fázi předjímat, dovolte mi proto 
prosím opět několik osobních úvah. 
Především zde jde o poctivou snahu řady odborníků identifikovat směry výzkumu, které lze 
v kontextu dlouhodobých potřeb a zájmů české společnosti považovat za prioritní. Z pohledu 
ekonomiky, což samozřejmě není pohled jediný, je cílem nalézat nové podnikatelské 
možnosti, a to nejen v oblasti velmi důležitých inovací vylepšujících a zefektivňujících 
tradiční výrobu. Jistě existuje stále mnoho možností, jak zdokonalit zpracování celulózy. 
Jejich zavedením se však z papírny telekomunikační gigant asi nestane. Prvořadá by měla být 
podpora výzkumu potenciálně podporujícího podnikatelské aktivity s vysokou přidanou 
hodnotou. Sem patří většina toho, co se označuje slovy high-tech, domnívám se však, že 
moderní služby či metody výroby založené na výsledcích vědy a výzkumu zasahují prakticky 
do všech oblastí. Ač například zemědělství statistické metody do oblasti high-tech neřadí, 
odborníci upozorňují, že máloco má tak silný high-tech charakter jako holandské zemědělství. 
 
Asi by nebylo moudré hledat pro českou vědu a výzkum „velké zadání“ či „velké téma“ typu 
dobývání Marsu či zúrodňování pouští. Specifické potřeby české společnosti jsou z mnoha 
důvodů rozbity do řady menších, a přesto velice důležitých témat, které nelze stanovovat bez 
dlouhodobější cíleně vedené diskuse s pečlivě vybranými českými a zahraničními podnikateli. 
Opravdu velká témata připadají v úvahu především v kontextu Evropské unie, ale i tam se 
rodí jen bolestně. Dokument DZSV, jeden ze základních podkladů pro Národní politiku 
výzkumu a vývoje, by měl být v co nejranějším stadiu koncipován s ohledem na další dílčí 
politiky státu: pro udržitelný rozvoj, inovační, průmyslovou, energetickou, zemědělskou a 
další politiky. S potěšením konstatuji, že potřebu provázanosti jednotlivých dílčích politik si 
jejich zodpovědní autoři čím dál více uvědomují. 
 
Patří k českým specifikům, že výzkumem a vývojem pro potřeby služeb se zatím nezabýváme 
dostatečně. Vzhledem k naší strategické geografické poloze by se možná právě v oblasti 
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služeb mohlo rodit něco vzdáleně podobného „velkému zadání“ či „velkému tématu“. Naše 
industriální minulost a v nemalé míře i současnost nás zavazuje, neměla by nás ale svazovat.  
 
Prozatím zanedbávaných oblastí výzkumu v ČR je ovšem více. Rada pro výzkum a vývoj 
mezi ně řadí především výzkum zaměřený na bezpečnost, což je důležité nové téma také 
v Evropské unii, či výzkum pro potřeby regionů. 
 
Ještě několik postřehů k veřejné podpoře VaV v České republice v kontextu znalostní 
společnosti, či úžeji znalostní ekonomiky. 
Dovolím si upozornit na jeden zdánlivý paradox. V době kdy se pokoušíme o první krůčky 
v akcentování podpory aplikací výsledků vědy a výzkumu, vyspělé země, především USA, ale 
i Japonsko a EU začínají mít dojem, že v této podpoře zašly příliš daleko. V USA jsou 
univerzity čím dále silněji znepokojovány posunem od základního výzkumu, hlavního zdroje 
nových zásadních poznatků, k výzkumu aplikovanému. Obdobně průmysl je znepokojen stále 
rostoucími snahami univerzit profitovat z průmyslově financovaného výzkumu 
prostřednictvím duševního vlastnictví. Vlády jsou zklamány, že se neopakují „success 
stories“ spojené se Stanfordovou univerzitou či bostonským MIT. 
Podle studie prof. Richarda Floridy z Carnegie Mellon univerzity v Pittsburghu z roku 1999, 
The Role of the University: Leveraging Talent, Not Technology, jsou v širším ekonomickém 
kontextu univerzity podstatně důležitější jako zdroje kreativity a talentu, a ne nových 
technologií. K velmi podobným závěrům, dokumentovaným podrobnými statistickými údaji, 
dospěla také studie vypracovaná odborníky z univerzity v Sussexu, zpracovaná na žádost 
britského ministerstva financí v roce 2000. Tato studie, sloužící jako jeden z výchozích 
dokumentů pro připravovanou studii OECD, má podobně výmluvný titulek Talent, Not 
Technology: Publicly Funded Research and Innovation in the UK.  
Z přednášky prof. Masao Ita přednesené na World Science Forum konaném v Budapešti 
v roce 2003 je zřejmé, že na obdobném uvažování je založeno i japonské budování soustavy 
pracovišť zaměřených na strategický výzkum, což v japonském pojetí znamená „výzkum, 
jehož výsledky třeba využijí až naši vnuci“. Mezi tato pracoviště patří i Institut pro výzkum 
mozku, otevřený letos na Okinawě. Zbrusu nový ústav charakterizují nové prvky: silně 
mezinárodní charakter týmu vědců, tvořený z 50 % vědci ze zahraničí, který bude akreditován 
výlučně na doktorandská studia. 
Evropská komise v současnosti již projednává návrh programu podpory VaV na rozpočtové 
období od roku 2007. V návrhu je oproti minulosti obsažena celá řada inovací. Jednou z nich 
je podpora základního výzkumu na celoevropské úrovni, například formou grantů 
udělovaných pro tento účel nově založeným European Research Council. Tento návrh je 
výrazem, cituji A. Mitsose, ředitele pro výzkum při Evropské komisi: „narůstající potřeby 
výzkumu do kterého politici nemluví“.  
 
S odvoláním na britské a americké studie i posuny v názorech Evropské komise se domnívám, 
že požadavek podnikatelské sféry na veřejnou podporu VaV bude časem i u nás podobný: 
zajišťovat neustalý přísun nových poznatků, jež jsou především výsledkem široce 
rozkročeného a kvalitního základního výzkumu a s ním spojené výchovy vědeckého dorostu – 
nových talentů. Vývoj vedoucí k novým výrobkům či službám je pak především záležitostí 
soukromého sektoru. O inovacích se totiž podle těchto studií rozhoduje většinou, s jistou 
výjimkou u biotechnologií, na rozhraní mezi podnikatelem a zákazníkem. Úlohou výzkumu je 
být stálým zdrojem nových znalostí, umožňujícím pohotově reagovat na potřeby trhu. Úlohou 
státu pak je vytvořit pro podnikatelské aktivity potřebné prostředí. Prostředí inspirující, ne 
odrazující. 
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Čeští badatelé dali světu nejeden zásadní objev s ohromným ekonomickým potenciálem. 
Zmíním se zde o měkkých kontaktních čočkách prof. O. Wichterleho či řadě virostatik dr. A. 
Holého. Tyto objevy byly výsledkem spojení velkého talentu a současně doslova desítek let, a 
to prosím zdůrazňuji, soustředěného badatelského úsilí. Úkolem doby je samozřejmě nalézt 
cesty, jak mnohokrát prokázaný talent našich badatelů lépe využít pro potřeby české 
společnosti. Neméně důležité je však podle mého názoru především do základního výzkumu 
přitahovat nové talenty, domácí i zahraniční, a těm poskytnout maximální důvěru, podporu a 
tvůrčí svobodu. Na začátku 21. století se bohatství národů rodí právě takto. 
 
Děkuji Vám za pozornost. 
 
 
Podpora edukativních projektů popularizujících dětem a mládeži výsledky vědy a výzkumu 
spoluvytváří moderní kultivovanou společnost a jejímu ekonomickému prostředí 
dlouhodobé podmínky růstu míry inovací, konkurenceschopnosti a prosperity. 
Mgr. Karel Hájek, předseda představenstva a generální ředitel, Krátký film Praha, a.s. 
 
Vážené dámy, vážení pánové. 
 
Jak je často uváděno a tedy i dostatečně známo, míra úspěšnosti naší země v mezinárodním 
konkurenčním prostředí závisí nejen na takové kvalitě vnitřního prostředí, která umožňuje 
stabilní dobré podnikání, ale také na kvalitním vzdělání a chování lidských zdrojů, špičkovém 
školství, vědě a výzkumu. Nezanedbatelným paralelním produktem působení těchto kvalit je 
v souladu s výsledky řady zahraničních i tuzemských výzkumů korelace poklesu 
nezaměstnanosti a kriminality s růstem společenské vzdělanosti a etiky. 
 
Potenciál naší akciové společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA je v oblasti pěstování lidských 
zdrojů tradičně využíván. Jsme si vědomi, že kultivace lidských zdrojů spadá nejenom do 
sféry výchovně vzdělávací, ale je také kulturním a uměleckým fenoménem, v našem 
konkrétním případě se týká především oblasti vizuální. Máme bohaté zkušenosti s vlastní i 
zakázkovou edukativní tvorbou jak pro děti - především animovaná produkce našeho Studia 
Bratři v triku a Studia Jiřího Trnky, tak pro mládež v dokumentárních studiích včetně Studia 
Jana Amose Komenského, z něhož v posledních letech pochází řada prezentací a 
audiovizuálních učebních pomůcek segmentu „Popularizace vědy“. Zde si dovolím odkázat 
na Výroční zprávu Akademie věd České republiky za rok 2003, která byla na programu 
včerejšího zasedání jejího Akademického sněmu. V bodě 7. „Popularizační činnost“ jsou 
zmiňovány natočené středometrážní filmy s tím, že: „Většinu zmíněných titulů inicioval a 
vyrobil KRÁTKÝ FILM PRAHA, který patří vedle České televize a jejího pořadu Popularis a 
Českého rozhlasu (pořad Meteor) tradičně k významným podporovatelům popularizace vědy 
a výzkumu.“  
 
Evropská komise mezi slabá místa české ekonomiky v segmentu lidských zdrojů a jako aspekt 
nízké produktivity práce zařazuje také fakt, že vzdělávací soustava dostatečně nereaguje na 
potřeby firem, tedy nízkou pružnost školství a nedostatečnou efektivnost vědy a výzkumu.  
Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 – 2008, kterou vláda 
schválila dne 7. ledna 2004 svým usnesením č. 5, je sice odbornou veřejností kritizovaným 
materiálem, nicméně určitě slouží jako základ dalšího rozvoje této oblasti. Poukazuje mj. na 
provázanost politiky výzkumu a vývoje s politikou vzdělávací a inovační, s politikou 
zaměstnanosti, informační politikou, politikou průmyslu a obchodu a dalšími oblastmi. 
V zemích Evropské unie je prohlubována kompatibilita a propojenost těchto politik. 
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Základním předpokladem takové úrovně výzkumu a vývoje, která umožní jak zvýšení 
konkurenceschopnosti české ekonomiky, tak rychlejší modernizaci a kultivaci celé české 
společnosti jako nezbytné podmínky jejího přechodu ke společnosti vědění, jsou disponibilní 
lidské zdroje. Jako předpoklad zvýšení kvality života v nejobecnějším smyslu slova a také 
jako předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti Evropy vůči zbytku světa je v Evropské unii a 
členských státech oblastí zvláštního zájmu oblast výzkumu a vývoje. Formou specifických 
programů budou podporovány aktivity zvyšující informovanost a spolurozhodování veřejnosti 
v oblasti výzkumu a vývoje, jako např. rozhlasové a televizní pořady, veřejné přednášky a 
diskuse, časopisy, soutěže, výukové materiály pro základní a střední školy, výstavy atd. Do 
uvedených aktivit lze zapojit i muzea a využit bude i Internet.  
 
Naše akciová společnost spolupracuje při realizaci projektů podle jejich konkrétních námětů 
velmi úzce s odbornými pracovišti Akademie věd České republiky, všemi stupni škol včetně 
škol vysokých, sociology i psychology, atd. atd. Produkce audiovizuálního nebo 
multimediálního díla je prací kolektivní, v níž se kromě technické stránky spojují představy 
zákazníka s představami tvůrců, a naším úkolem je mimo jiné tyto představy během 
organizace přípravy a vlastního natáčení harmonizovat. Uvědomujeme si (v poslední době to 
například prokazuje studie publikovaná v časopise Child Development), že například tolik 
diskutovaná škodlivost nadměrného sledování televize dětmi nespočívá ani tak v hodinách 
strávených před obrazovkou, jako spíše ve výběru programů. Edukativní programy vybrané 
pro konkrétní věk dítěte jeho pozitivní duševní vývoj podporují. Testy porovnávaly děti 
sledující výchovně vzdělávací pořady s těmi, které takovou možnost neměly. Pořady byly 
vyrobeny tak, aby byly zaměřeny na výuku, a děti se také velmi rychle učily a ve výsledcích 
testů výrazně předstihly své vrstevníky. Rozdíl ve výsledcích testů byl nejzřetelnější u dvou-
tříletých dětí. Z komplexního hodnocení dětí pak vyplynulo, že nejhorší pro vývoj dětské 
psychiky bylo sledování pořadů zobrazujících násilí.  
 
Je zřejmé, že pozitivně konkurenceschopný rozvoj znalostní ekonomiky je v prvé řadě 
podmíněn kvalitou výchovy a vzdělání. Je to dlouhodobá investice, běh na dlouhou trať, 
stabilizační prvek, nebo chcete-li katalyzátor celospolečenského vývoje. Zahrnuje obrovské 
množství průřezových oblastí a činností, nejenom školství. V realizačním týmu má své místo 
rodina, kraje, stát, atd., ale pochopitelně také podnikatelé – složka jejich investičního 
portfolia, kterou nazýváme „lidské zdroje“, je jednou z nejpodstatnějších. Kreativitou a 
sofistikovaností generuje vysokou míru přidané hodnoty. Ať už se jedná o tvůrčí činnost, 
služby anebo jakoukoli jinou složku.  
 
Ovšem vymodelovat takové samo se rozvíjející prostředí kultivace lidských zdrojů, aby bylo 
trvale udržitelné, je problém. Přestože existuje řada odborníků na poli vědy a výzkumu, 
teoretiků i praktiků ve školství i kultuře, existuje nepřeberné množství nejrůznějších výzkumů 
a stanovisek - sociologických, ekonomických, politických i čistě lidských, určitě si nikdo 
z nás nemyslí, že někde takového stavu bylo dosaženo. Není to žádný centrálně 
konstruovatelný systém či prostor, jedná se spíše o samostatný růst jakéhosi organismu a tedy 
také všechny elementy, které jeho zdravý vývoj umožňují a podporují, ať už je to rodina, 
školství, kulturní prostředí, informační zázemí se svým obsahem a technologiemi, atd. je 
žádoucí rozvíjet a podporovat v jejich vlastním zdravém vývoji. A také nezapomínat na jejich 
humanitní složku.  
 
Určitě se může hodně diskutovat o jednotlivých aspektech znalostní ekonomiky, o jejích 
vývojových strategiích, makroekonomických charakteristikách. Chtěl jsem ale kromě toho na 
tomto místě, vážení přítomní, navodit také význam každého pozitivního úsilí projeveného 



 72 

v této oblasti, pro dlouhodobý růst společenského i individuálního bohatství hmotného i 
duchovního. Jsou to strany jedné mince. 
 
 
Financování inovací  
Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář, Asociace inovačního podnikání ČR 
 
Součástí přípravy Národní inovační politiky ČR (v souladu s usnesením vlády ČR č. 270 z 24. 
3. 2004, kterým vláda ČR schválila Národní inovační strategii ČR) v průběhu roku 2004 je 
problematika financování inovací v rozpočtu ČR na celostátní a regionální úrovni.  
 
V souladu se závěry Lisabonského procesu by ČR měla v roce 2010 poskytnout 3 % HDP do 
oblasti výzkumu, vývoje a inovací, z toho 1 %z veřejných zdrojů. O jakou výši prostředků se 
bude jednat? Předpokládejme, že v roce 2010 bude výše HDP v ČR 2,5 bilionu Kč. Půjde tedy 
celkem o 75 mld Kč, z toho 25 mld Kč z veřejných zdrojů. Současná výše rozpočtu VaV je na 
úrovni cca 15 mld Kč. Proto budeme mít v nastávajících sedmi letech hodně práce.  
 
Od 1. 1. 2001 byly ustaveny kraje. V krajských podmínkách jsou připravovány regionální 
inovační strategie, jejichž součástí je inovační proces s jeho součástmi. Přitom jsou využívány 
zkušenosti AIP ČR se založením a dalším zkvalitňováním Systému inovačního podnikání v 
ČR. Současný stav tohoto systému je uveden na následujícím obrázku: 
 
Systém inovačního podnikání v České republice 

 
Hlavní partneři  

Regionální orgány  Vláda ČR  Parlament ČR  Úřad průmyslového 
vlastnictví  

Komory   Pracoviště VaV  

Banky   Nadace  

Tuzemští partneři   Zahraniční partneři  

 
 
Vybrané ústřední orgány státní správy  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy   Ministerstvo práce a 

sociálních věcí  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu   Ministerstvo pro místní 

rozvoj  

Ministerstvo životního 
prostředí    

 
 
Sdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři - členové AIP ČR  

Společnost 
vědeckotechnických parků 

ČR  
 Společnost pro podporu 

transferu technologií  

Česká společnost pro nové 
materiály a technologie   Český svaz stavebních 

inženýrů  

Rada vědeckých společností 
ČR   Fakulta strojní ČVUT Praha  
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Fakulta stavební ČVUT 
Praha   Vysoké učení technické Brno  

Asociace výzkumných 
organizací ČR  Asociace strojních inženýrů  

Asociace pro mládež, vědu a 
techniku  

 
Asociace inovačního podnikání  

 
České republiky 

  
 

Česká zemědělská univerzita 
Praha  

Univerzita Karlova Praha   Vysoká škola ekonomická 
Praha  

Západočeská univerzita 
Plzeň   Vysoká škola chemicko-

technologická Praha  

Česká asociace pro 
obnovitelné energie Brno   VŠB - Technická univerzita 

Ostrava  

České centrum IEE   RINKCE, 
Ruská federace  

Český komitét pro vědecké 
řízení   Česká společnost pro jakost  

Český svaz vynálezců a 
zlepšovatelů   Brücke - Osteuropa e.V. SRN  

 Česká asociace rozvojových 
agentur     

 
 
podnikatelské subjekty  

Pracoviště transferu 
technologií  Vědeckotechnické parky  Inovační firmy  Další podnikatelské subjekty  

 
 
Nástroje na podporu inovací a inovačního podnikání v regionech 
V případě, že podporu a zavádění inovací pojímáme v úzkém pohledu výrobkových nebo 
technologických inovací, potom nástroje užívané ve vztahu k inovacím a inovačnímu 
podnikání se podstatně neliší od obecných forem podporym, poskytovaným malým a středním 
podnikům. Rozdíl spočívá v určité míře specializace poskytovaných podpůrných služeb, který 
vyplývá ze specifické povahy podnikatelských záměrů zaměřených na komercializaci nových 
výrobků a technologických postupů. Chápeme-li však inovace v širším vymezení definice 
OECD jako „proces transformace nápadu nebo námětu do nového či zlepšeného výrobku, 
který může být uveden na trh, do nového výrobního procesu využitelného v průmyslu nebo 
obchodě, nebo do nového postupu v poskytování služeb“, rozšiřuje se rozsah možných forem 
podpory inovací o tzv. institucionální nástroje, které se začaly využívat od počátku 
devadesátých let i jako součást regionální politiky na podporu inovací a inovačního podnikání 
prakticky ve všech zemích Evropské unie.  
V zásadě je možno regionální podporu inovací a inovačního podnikání rozdělit do tří skupin  

 Nástroje finanční (financování inovací) 
 Poradenství a další služby 
 Institucionální a organizační nástroje 

 
Finanční nástroje mají za cíl usnadnit firmám přístup ke kapitálu. Podpora ve formě 
poradenství a služeb by měla zajistit potřebné informace pro úspěšné inovační podnikání. 
Institucionální a organizační nástroje potom slouží k poskytování účelové pomoci 
podnikatelské sféře v regionu a patří sem např. také inovační centra, podnikatelské 
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inkubátory, specializované poradenské agentury, podporované z veřejných finančních 
prostředků. 
 
Finanční nástroje 
Podpora ze strany veřejného sektoru – regionální (krajské) samosprávy - nemůže mít za cíl 
odstraňovat podnikatelské riziko a v případě neúspěchu jeho eventuální přenášení na veřejný 
rozpočet. Veřejný sektor rovněž nemůže nahradit roli soukromých finančních institucí, ale 
pouze fungovat jako prostředník, který usnadní přístup k financování ze soukromého sektoru. 
K tomu je nezbytným předpokladem účinná spolupráce a součinnost s finančními ústavy, 
které v regionu působí. 
 
Stávající zkušenosti ukazují, že obvykle nejhorší situace je u tzv. „startovního kapitálu“ pro 
rozjezd podniku – malé půjčky do cca 1 mil. Kč - pro něž je z hlediska bank málo efektivní 
vynakládat prostředky na posouzení podnikatelského záměru. Ještě citelnější je problém 
dlouhodobého financování firem, které prostřednictvím výzkumu a vývoje plánují uvést 
výrobkovou nebo technologickou inovaci do komerčního využití a kde se často dají 
předpokládat vyšší vynakládané náklady a delší čas pro dosažení jejich návratnosti.  
 
Regionální (krajská) samospráva může poskytování podpory a prostředků pro financování 
inovací (inovačního podnikání malých a středního podniků) řešit zejména třemi způsoby: 

 Poskytování přímých dotací (grantů) podnikům nebo řešitelům projektů s 
výzkumným a inovačním obsahem a předpokládaným komerčním využitím. 

o Omezujícím limitem je, že takto zaměřený program má obvykle jen velmi 
omezené finanční prostředky, což je dáno možnostem a disponibilním zdrojům, 
které veřejný sektor v regionu má k dispozici. Řešitelské subjekty se mohou ale 
ucházet a využít zdroje, které jsou poskytovány např. na centrální úrovni (v ČR 
např. národní financování programu EUREKA) nebo v zahraničních 
programech (Rámcový program Evropské unie). 

 Poskytování dotovaných (nekomerčních) půjček na vybrané oblasti podnikání - 
zejména opět na podporu řešení projektů v oblasti výzkumu a vývoje, inovace nových 
výrobků a technologií nebo projekty experimentálního (pilotního) charakteru, kde 
regionální (krajský) veřejný sektor má zájem na získání potřebných výsledků nebo 
realizaci těchto projektů.  

o V tomto případě se nebude nikdy jednat o srovnatelný objem finančních 
prostředků s výší možného financování, jímž disponuje komerční soukromé 
bankovnictví. 

 Usnadnění přístupu k finančním prostředkům z komerčních soukromých zdrojů 
formou poskytování veřejných záruk.  

o Jednotlivé záruky musí být pečlivě připraveny, neboť se jedná o garanci 
poskytovanou volenou samosprávou a v rámci regionu nesmí docházet 
k politickému ovlivňování při jejich poskytování. 

V případě aktivit a projektů s inovačním zaměřením je problém úvěrů většinou komplikován 
faktem, že podstata inovací je vesměs z pohledu bank obtížně srozumitelná a tím i 
posuzovatelná. Pro podnikatele v oblasti inovací a inovačního podnikání banky v posledním 
období využívají speciálně formulované podpůrné nástroje, které zohledňují potřebu podpořit 
takovéto projekty s větší mírou rizika.  
 
V mnohých zemích jsou pro financování úspěšně uplatňovány modely rozvojového konsorcia 
na bázi veřejno-soukromého partnerství (public-private partnership). Jedná se o vytvoření 
speciálně vymezeného fondu, jehož správou je pověřen řídící orgán, v němž bývá obvykle 
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zastoupena státní správa nebo samospráva (celostátní, regionální nebo obecní), zástupci 
soukromého finančního sektoru, podnikatelů i nezávislých expertů pro danou oblast – např. 
pro oblast inovačního podnikání, nebo konkrétní specifickou oblast, která je nebo má být 
podpořena a financována. Tento model veřejno-soukromého partnerství by měl být začít 
využíván i pro podmínky českých regionů (krajů). 
 
Uveďme dále praxi mnohých českých firem z financování inovací a pořadí priorit financování 
jednotlivých činností: 
* úhrada mzdových nákladů  
* úhrada zdravotního a sociálního pojištění 
* úhrada dalších provozních nákladů 
* financování výzkumu a vývoje 
* financování inovací (velmi často se bohužel firmy k financování inovací nemohou dostat) 
 
Stávající situaci je možno postupně zlepšovat vytvořením těchto předpokladů: 
-  příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační podnikání s úlohou 

financování inovací) 
- oceňování inovačních produktů (např. soutěž o cenu Inovace roku a jedno z kritérií soutěže 

"postavení na trhu") 
-  mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích (např. programy KONTAKT, EUREKA) 
-  stanovit cíle v rámci jednotlivých oborů a odvětví 
-  vytvořit podmínky pro rizikový kapitál s účastí státu 
Více informací na www.aipcr.cz  
 
 
Od informací ke znalostem 
Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc., člen akademické rady VŠFS 
 
Poznání o tom, že nejvydatnějším činitelem ekonomického růstu je příspěvek „inteligence“, 
vzdělanosti, vědění, znalostí je staré, ba dávné. Francis Bacon, který stanul na počátku 
moderní vědy, hlásal, že „scientia et potestas in unum coinciderunt“, že věda a moc patří 
k sobě, mají se sbíhat, a že vědění je samo síla, druh moci. 
Zhruba v devadesátých letech zájem na sloučení podnikatelského řízení a znalostí výrazně 
zesílil. O společnosti před námi se začalo hovořit jako o „znalostní společnosti“ a tedy i 
podnikatelské řízení by se mělo přehazovat na koleje vzdělanosti, znalosti, vědomosti, 
odbornosti atp. Podnikání a řízení se má prosycovat znalostí, přetvářet se v nový druh řízení – 
ve znalostní řízení (knowledge management).17

16 
Znalostní řízení je zatím „in statu nascendi“, ve stavu zrodu. Objevilo se počátkem 
devadesátých let. Povětšině je předčasné stanovovat jeho vymezená pravidla. Přechod ke 
znalostnímu řízení se pravděpodobně ukáže mnohem hlubší, než si mnozí představují. Naše 
záliba v nových jménech jako náhražka reálného pokroku zde bude spíš na obtíž. (Občas se 
slyší, jak někteří už hovoří o znalostním řízení ještě dříve, než se vůbec namáhali pochopit oč 
jde.) 
Častá bývá představa, že znalostní řízení není než prodloužení a vrcholení informačního (nebo 
informatického) řízení. Že znalost je toliko nějak zvětšená informace. Dokonce ani proslulí 

                                                 
17 U nás Jan Truneček: „Znalostní podnik ve znalostní společnosti“, Praha 2002. Znalostní podnik podává jako 
“organizaci založenou na znalostech, operující v podmínkách znalostní společnosti a využívající všech 
pozitivních trendů prověřených časem a v řídící praxi už implementovaných některými podniky světové třídy“ 
(s.12). Pokus o definici je uzavřený: znalosti zde jsou vše, co bylo prověřeno časem a v předních podnicích již 
zavedeno.  
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koryfejové informatických softwarů v tom nemusejí mít jasno.18
17 Mezi informací, jak jsme jí 

uvykli, a znalostí ovšem není žádná neprostupná „čínská zeď“, ale neurčitost přechodů 
nemusí zastírat, že znalost ve své vyzrálé podobě má jiný průkaz. 
 
Dosavadní vývojové procesy ukazují znalost jako vyšší úroveň práce s duševními extrakty, se 
symbolickými produkty poznání: 
  - data (údaje), 
  - informace, 

- znalosti. 
Někteří na konec přidávají ještě moudrost. 
 
Prostředky technického záznamu, přenosu a reprodukce se mohly uplatnit za podmínky, že 
data nebo informace byly definované a technicky zpracovatelné. Když John von Neumann 
navrhl dvojkovou číselnou soustavu, znající jen 1 a 0, otevřel „bránu jazyka počítačového“. 
Dva stavy vyhovovaly polovodičům, právě objeveným, které mohly okamžitě přecházet od 
stavu vodivého do nevodivého a naopak. Znaky a slova v datech a informacích jsou tvořeny 
bity.  
Potom co se začaly prosazovat počítače, celá generace užasla, jaké množství dat si může 
pořídit, a podlehla pokušení uvěřit, že „množství dat je i množství pravdy“. Musela se s tím 
kriticky vyrovnat. Další generace přenesla tuto iluzi o patro výše, že „množství informací je i 
množství pravdy“. Ale ani ona se s tím nemůže uspokojit. 
Pravdivé poznání se vyjevuje v souvislostech. Data, informace, jež jsou k dispozici, je třeba 
poznávat, uvádět je do vzájemných vztahů, konfrontovat s výsledky dřívějšího poznání, tvořit 
z nich nové poznatky. Přechod ke znalostem se nedá vysvětlit jen dalším konzumováním 
počítačově zprostředkovaných informací. 
 
Informatika do šířky 
Technicky zaznamenatelné znakové projevy vstoupily do období svého rozmachu když 
Johann Gutenberg vynalezl tiskařský lis a produkoval na něm Bibli (1460). Zpěv, hudba 
musely čekat na gramofon, do počátku minulého století. Pohyblivý obraz na film a televizi. 
Potom už vše, co člověk může vyjádřit, se nechá reprodukovat technickou cestou. 
Informatika (informační postupy, informační technologie, IT) už pronikla do celého světa. 
Říká se, že 15 % všech lidí přichází do styku s informatikou a užívá jejích funkcí. To je 
povážlivě mnoho, ale také to naznačuje, že pro 2/3 lidstva, které musí vyjít s 2 $ denně, to 
nadlouho zůstane nedostupné. 
První počítače byly založeny na relátkách a lampách. Až po roku 1948 se hlavním prvkem 
stal tranzistor. První počítače byly velké jako stodola a doba, kdy pracovaly bez poruch, se 
skoro slavila.19

18 Dávno pominuly doby nejistých průkopnických kroků, kdy americká vláda 
soudila, že jí budou stačit čtyři počítače. Dnešní osobní počítače mají výkon větší než tehdejší 
monstra. 

                                                 
18 Na pražském setkání se Bill Gates, šéf a “hlavní architekt softwaru” v Microsoftu, vyjádřil v tom smyslu, že 
znalost není než rozšířená informace a že tedy znalostní řízení není než pokračováním informatiky. Lze to 
pochopit, protože přechody od informací ke znalostem budou využívat procesů, které prorazila informatika. Ale 
neměl by r kvalitativní rozdíl. 
19 První československý počítač Sa-Po (zkratka samočinného počítače) měl jako technický základ relé. Když 
neopatrností personálu shořel, bylo to přijato skoro s úlevou; počítač sice prokázal, že tak může fungovat, ale 
elektronika spěla mílovými kroky a bylo potřebí od staré technologie rychle odejít. Druhý počítač EPOS už měl 
elektronickou součásťovou základnu. Zemí, které postavily první počítač, nebylo mnoho. V Evropě to bylo 
Německo, Británie a Československo. 
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Informatika se rozlila do šířky. Vlastnictví počítačů směřuje k tomu, aby v pokročilých 
zemích každá rodina vlastnila aspoň jeden. Internet nabral směr stát se všeobecným pojítkem 
mezi lidmi. Patnáct zemí největší hustotou uživatelů: 
 
Země  Uživatelé na 10 000 obyvatel20

19 

 
  Island    6 067 
  Švédsko   5 731 
  Korea    5 519 
  Spojené státy   5 375 
  Nizozemsko   5 304 
  Finsko    5 089 
  Norsko    5 048 
  Nový Zéland   4 834 
  Kanada   4 834 
  Dánsko   4 652 
  Japonsko    4 485 
  Hongkong (Čína)  4 310 
  Austrálie   4 272 
  Německo   4 237 
  
Na svém pražském vystoupení (2004) uváděl šéf Microsoftu Bill Gates svou vizi informatiky 
ve třech rovinách: 

- informace budou „ve vzduchu“, nebude k nim potřebí vést „dráty“, 
všechno, co vydává a přijímá elektromagnetické vlny, může se stát 
vodičem informací, 

- informační souhrny budou propojeny mezi sebou, nebude třeba volit 
důmyslné cesty od jednoho k druhému, dosáhne se všeobecné 
interkonektivity, 

- bude je možné ovládat hlasem nebo „řečí těla“, 
- architekturu systémů bude potřebí předělávat, aby nepodléhala vnějšímu 

narušení a zaručovala bezpečnost. 
S jistým přehnáním taková vize se blíží představě, že nakonec bude myslitelné, aby každý se 
mohl propojil s každým.  
Ve své době Vladimir I. Vernadskij vystoupil s futuristickým obrazem, že nad zemskou 
biosférou se sklene další sféra, kterou nazval „noosférou“, sférou rozumu, z níž bude lidstvo 
moci bezmezně čerpat. Možná nejsme od toho daleko. 

 
Informatika do výšky (stroj myslí) 
Pokrok informačních technologií překvapoval na každém kroku. Vyspělost počítačů a 
vybavení výpočetní technikou rozdělila země víc než jejich ústavy a společenský řád. 
Vymoženosti doložené množstvím, rychlostí, dostupností, bezhraničnou pamětí, výběrem, 
kombinováním informací vyvolaly až závratné úvahy o „informatické civilizaci“, kde hybnou 
silou přestanou být lidé a stanou se jí různé podoby počítačů.  
Už před válkou se začalo uvažovat o tom, nakolik bude možné stroje nadat vlastním 
myšlením. Čapkova utopická hra „R.U.R.“, do níž poprvé bylo vloženo slovo „robot“21

20, 
varuje, jak se „myslící“ stroj může postavit proti člověku-svému tvůrci. Hra v této metafoře 
                                                 
20 The Global Competitiveness Report 2003-2004, World Economic Forum, Ženeva 2004, s. 445. Pro srovnání 
české údaje: 31. místo a 2 465. 
21 Karel Čapek je přijal na radu svého bratra Josefa.  
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klade proti sobě humanismus a technicky vynikající, jenže lidsky „bezhodnotové“ koncepce. 
Allan Turing vypracoval první schéma „myslícího stroje“ a stanovil zásady pro jeho 
fungování.22

21 Vrcholem z nedávných dob je kupříkladu robot, který telefonem hovoří s 
člověkem, ale ne všichni rozpoznají, že na druhé straně je technický homunkulus. Nebo 
šachové turnaje, na nichž stojí proti sobě šachoví velmistři a programované počítače; už také 
skončily remizou.23

22 
Studium myšlení, inteligence, paměti neustále svádí k technickému napodobení. Přibývá 
technických artefaktů, které jsou zařízeny na rozpoznání, analýzu, volbu postupu vmžiku a 
s naprostou přesností, rychleji i rozhodněji, než by bylo v možnostech lidského zásahu. 
Technika se vybavuje „umělou inteligencí“, která napodobuje lidské poznání a rozhodování a 
navíc operuje svými vlastními prostředky a postupy.24

23  
 Pokrok techniky dospěl ke stadiu, kdy další pozitivní postup přímo vyžaduje, aby se 
vyřešily základy „samočinné informatiky“, aby tento pronikavý obor vstoupil na půdu 
„nemožného možného“.25

24 
Růst výkonů v posledních letech – od samostatných strojů ke strojním komplexům - 

zaznamenal neuvěřitelné skoky. Mikroprocesory 10 000krát, paměti 45 000krát, rychlosti 
1,000 000krát, největší stroje a sítě programovalo až 3 000 programátorů. Extrapolovat takový 
růst navozuje až představu jako přeměnit všechno obyvatelstvo nakonec v programátory a 
obsluhu výpočetní techniky. Oč tedy jde: 
 

- tvořit informatické systémy, které mohou co nejvíce řídit samy sebe, a to 
nejen v jednotlivých částech, ale jako komplexní celek, 

- systémy, které dokáží překročit meze toho, na co byly programovány, a 
podle potřeby se doprogramovat a přeprogramovat. 

- také systémy, které se vyznačují vysokou interkonektivitou a mohou si 
opatřit všechna data, informace, teorie, příklady atd., jež potřebují, 

- systémy, které vnímají své prostředí a upravují své „chování“ podle toho, 
- navíc systémy, které se neustále samy monitorují, ověřují si svou schopnost 

a zdatnost, a podle potřeby se samy „léčí“ (opravují), 
- konečně systémy, které včas upozorní na to, co budou potřebovat 

v budoucnosti. 
Ovšem informatika pro obvyklý byznys ještě bude potřebovat standardní vybavení a 
zacházení. Zato toho bude potřebovat víc a víc. 
 
Učící se organizace 
První, kdo prorazili vědomí, že podnik na dráze pokroku se musí učit, byli Japonci.26

25 
V podnicích se zavádělo učení se s trojím vymezením: 

- učit se z vlastních chyb, 
- učit se z cizích chyb, 

                                                 
22 Allan Turing: „Možet li mašina mysliť“, ruský překlad , Moskva 1960. 
23 Šachová hra má pevná, neměnná pravidla. Šachista dokáže hodnotit příští šance figur v určitém postavení, 
počítač může vmžiku propočítat vývoj mnoha tahů dopředu. 
24 Bohumil Štědroň: Budoucnost se již začala, Praha 2003.  
25 Vstupní výrok ze studií IMB k problému „Autonomic Computing“ (Autonomní informatika“, výpočetnictví), 
Stanford 2003. V úvodu výzkumníci, kteří stanuli na světové špici, kladou: pokrok neleží už jen na cestě 
„Moorova zákona“ (stále víc hradel na čipu, stále levnějších), ale dospěl k novému předělu: autonomní zvládaní 
složitosti. Nejproblematičtější nejsou „myslící stroje“, ani zábavné roboty, ani „androidy“, které jakoby projevují 
city, pláč a smích, ale adaptaci na složitost, která se vymyká obvyklým řešením. Autonomní informatika se sama 
musí poznat, řešit, kontrolovat, zlepšovat. 
26  Pomineme-li starodávné Leninovo “učit se, učit se, učit se! A dbát, aby naučené nezůstávalo mrtvou literou“. 
Po něm to obměňovali mnozí další. 
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- učit se pro budoucí práci, výrobu, obchod. 
 
Roku 1990 prorazil Peter Senge do světa se svou knihou „Pátá disciplína“ (The Fifth 
Discipline)27

26, do níž vložil myšlenku učícího se podniku. Podnik má být otevřený novým 
poznatkům, znalostem, má si je aktivně osvojovat a pracovat s nimi. 
Od té doby to opakují v mnoha podnicích. Naplnění Sengeovy výzvy spatřují v tom, že 
organizují školení, posílají na ně své pracovníky a zavádějí novoty do toho či onoho oboru 
řízení. Není to tak docela v pořádku. Senge neměl na zřeteli ani tak masové školení, jako 
otevřenost k přijímání nových znalostí a praktik, které posílí podnikovou strategii a nová 
přijímaná opatření. 
Podobnou nedůsledností je oblíbené „celoživotní vzdělávání“. Na začátku byl úmysl dát 
podnět k tomu, aby lidé práce neulpívali na tom, čemu se naučili ve škole. Škola nemá být 
jenom vstupní branou do života, ale věrným průvodcem životem. Po škole se poznání mění, 
lidé také mění své zaměření, čemu se dříve naučili, mohlo zastarat, anebo najisto zastará. Kdo 
má čtyřicet let, může s odpovědností říci: čemu jsem se v mládí naučil, dělá dnes ze mne 
zbytečného a možná i škodlivého člověka.  
Naštěstí sama praxe nutí, pod trestem vyloučení, ztráty postavení a zaměstnání, aby člověk 
přijímal nové poznatky a poučoval se ze zkušenosti. 
Z celoživotního vzdělávání se však ještě nestal promyšlený systém rozvíjení lidských 
schopností. Například u nás je titulem k provozování mimoškolního (chváleného) vzdělávání, 
stěží něco víc. 
Nejde o to prostě stále extenzívně a bez jasného určení se učit, nýbrž přijímat nové poznatky, 
posilovat svou inteligenci, duševní připravenost k tomu, čím se zabývám, nebo čím se budu 
zabývat. Také to znamená, že přibývající léta nemohou být omluvou, aby se člověk přestal 
zajímat o nové dění a aby je aktivně uplatňoval. 
Když personální ředitel honí pracovníky na kurzy, nemusí to možná škodit, ale může to být 
plýtvání schopnostmi a časem lidí. I podnikovými prostředky. Anonymní, bezcílné školení 
nemusí být nakonec k ničemu. V každém případu se až příliš často nechá prokázat, že 
množství času lidí na školení neodpovídá pokrok výkonnosti ani jejich vlastní, ani podniku 
jako celku. 
 
Prameny znalostí 
V antickém Řecku bděla nad růstem znalosti bohyně moudrosti Athéna. Každý večer z její 
hlavy vylétala sova, aby posbírala moudrost světa. Znalost se neutváří naráz („žádný učený 
z nebe nespadl“), akumuluje se z mnoha příspěvků.  
O jaké druhy znalostí jde? Nejen o vědecké, ačkoli mívají mimořádný význam, ale také o 
inženýrské a jiné odborné, i o znalosti nabyté přemýšlivou zkušeností. Může jít i o znalosti, 
které přinesla šťastná náhoda.  
Příkladů by se našlo bezpočet: Známý tupý zvuk dobře dovřených automobilových dveří se 
nedostavil sám sebou, je jistě výsledkem odborných snah designérů, konstruktérů a 
akustických inženýrů. Šampaňské víno prý vzniklo náhodou v klášteře, kde zapomenuli dobře 
uzavřené láhve obyčejného vína; ale kolik rozmýšlení, výzkumů, experimentů od té doby již 
vstřebal tento slavný druh vína. Lilian Gilbrethová, manželka známého průkopníka 
„vědeckého řízení“, přenesla manželovo poznání a vytvořila pro americké hospodyně 
kuchyně, kde je vše racionálně rozestaveno, proměřeno a lícuje jedno k druhému. Máme co 
dělat s oborem, který se vyznačuje až těžko uchopitelnou mnohostí. Pokusme se však v zájmu 
snazšího přístupu k věci o silně zjednodušující pořádek: 
 

                                                 
27 Pátou disciplinou je zde systémovost. 
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    Filozofie 
    Teorie, vědy (obory) 
    Odbornosti 
    Historie  
   (minulé poučné nebo i obnovitelné znalosti) 
 
Externí (konkurenční)    Databáze, informbáze 

poučení a podněty  Encyklopedie, příručky  
       Statistika 
      

Vlastní tvorba (výzkum, vývoj, experimentování, testování) 
    Inovační podniková kultura 
 
Způsobů, jak se dostat k novým znalostem, je až bezpočet. Některé podniky vyhlašují 
„patentní“ postupy, které je dovádějí k novým znalostem, jiné se stále rozhlížejí a spoléhají na 
náhodu, další se samy nenamáhají a doufají, že se udrží, budou-li následovat někoho 
schopnějšího. 
Zkusme aspoň představit několik možných nebo užívaných postupů: 

- kolektivní myšlenkové úsilí, jako brainstorming (a jeho mnohé 
odvozeniny), společné vize a pokusné návrhy, 

- benchmarking, porovnávání se s jinými, zejména s lepšími a nejlepšími 
v oboru, 

- prověření přihlášek nových patentů, vědeckých osvědčení, udělených 
značek, 

- „bezbariérové“ vztahy v podniku, kdy lze s novou myšlenkou bez váhání 
zajít za jinými pracovníky, za vedoucími pracovníky (i za nejvyšším 
vedením), 

- práce s „otevřenými knihami“ podniku, kdy si kdokoli a kdykoli může 
prohlédnout, jak si podnik stojí, a uvážit, čím by v okruhu svých znalostí 
mohl nejvíce být užitečný, 

- neustálé upozorňování na novoty v oboru (i mimo obor, pokud se jeví, že 
by se mohly uplatnit, nebo pokud představují nějaký nový obecný přístup), 
jejich sdílení a prodiskutování, aby se ověřila nosnost nového poznání pro 
podnik, 

- prověřování minulých opuštěných úloh nebo nezdarů, které kdysi narazili 
na obtíže, ale nyní by se mohli stá řešitelné a přínosné, 

- „zvídavý“ přístup k pracovníkům, kteří se vracejí ze školení, z návštěvy 
seminářů a konferencí, z výstav a trhů, z náročných jednání, dodávek, 
montáží atp., aby se zachytilo a zužitkovalo nové poznání, 

- prolínání vědeckých, odborných a operačních pracovníků, 
- přijímání rizikových úloh, na které si jiní málo troufají, protože jasná, 

zjevná řešení málokdy unikají obecné pozornosti, ale zpravidla nepřinesou 
konkurenční výhodu, zato problémové riskantní úlohy, když se je podaří 
vyřešit, postaví podnik rázem před ostatní konkurenci, 

- experimentování, pokud je věcně, lidsky i kapitálové přijatelné a slibuje 
otevřít nové pole znalostí a podnikání. 

 
Kdybychom přirovnali znalost ke zboží, pak by se nehodilo klást je na roveň komodit, ale 
přisoudit jim spíše jedinečnost. Ze znalosti, která se už dlouho uplatňuje, se stává rutina a ta 
k hodnotě přidává jen průměr a ke konkurenčnosti nepřispívá vůbec. Konkurovat znamená 
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vymaňovat se z průměru, všednosti, obvyklosti, a zaměřit se na jinost, zvláštnost, odlišit se. 
Pokročit kupředu, před jiné, před ostatní. 
Jack Welch, šéf General Electric vyzýval: „Jediné myšlenky, které nás zajímají, jsou „áčka“ 
(v americkém známkování „jedničky“), druhá místa pro nás nejsou. Abychom se k áčkům 
dostali, musíme získat všechny v podniku, do posledního. Jenom nejlepší myšlenky nás 
pozvednou vzhůru a dovedou nás na vrchol.“28

27 
 
Budoucnost jako naleziště nejcennějších znalostí 
K novým znalostem lze sahat do přítomnosti, ale také do minulosti, a především do 
budoucnosti. Jak to má podnik udělat, aby se sbližoval s budoucností? Přední podniky světa 
ukazují cestu: 
 

- poznávejte nejlepší podniky svého oboru, studujte je a učte se od nich, 
protože nejspíše jsou blíže budoucnosti (ale nenechte se fascinovat a stále 
přitom směřujte k pozvednutí vlastní schopnosti inovovat), 

- nehleďte jen na nejznámější, ale sledujte i střední a malé, odkud mohou 
přicházet zatím málo rozpoznané nové podněty, 

- často, co možná stále se věnujte úvahám o tom, kam vývoj ve vašem oboru 
(v rámci obecného vývoje) směřuje, jaké další pokroky může učinit to, co 
je zatím nejpokrokovější, neodmítejte být nejen prognostiky, ale i vizionáři, 

- kontrolujte, jak jste jako podnik, jeho hlavní úseky, i každý jednotlivě 
pokročili, jaké místo v konkurenci vám přibližně patří, co můžete očekávat 
od svých rivalů, co můžete sami vykonat, abyste je dostihli, nebo předčili, 
berte konkurenci i jako osobní výzvu: jak si stojíte ve srovnání s člověkem 
na vaší úrovni u konkurence? 

- neváhejte zabývat se pokusy, projekty, modely, které se snaží předvídat 
možnosti, neztrácejte v nich nadměrně mnoho času, ale také se jim 
nevyhýbejte, možná v nich najdete směrník ke smělému pokračování toho, 
co nyní děláte, na což byste pouhou extrapolací nepřišli,  

- považujte práci na strategii za jednu velkou inovaci, uvolněte ji pro tvůrčí 
rozmach, vkládejte do ní co možná svěží, převratné myšlenky, odmítejte 
strategickou práci na připravených formulářích, s množstvím schvalování 
(kromě takových, k nimž se musejí uvážit větší investice a výdaje), ať je 
práce na strategii svátkem budoucnosti. 

 
Minulost a přítomnost nesmíte přehlížet, zaměření na budoucnost nemá odvádět od pořádku, 
včasné odhalování nedostatků, rozhodných poučení, okamžité nápravné činnosti atd. Ale 
kvůli tomu neveďte mnoho „řečí nad hrobem“, nad tím, co se už nedá napravit, co se musí 
unést jako břemeno. Jsou podniky, které o ničem jiném než v minulých výkazech a dnešních 
úkolech vůbec nejednají. Jsou v nich samí „minulí lidé“. Budoucnost se do nich nevejde. 

 
Znalosti jako „charakter“ podniku 
Znalosti vstupují do podniku a podnikání jako aktiva sui generis. Nejsou tak definovatelná, 
vymezená a hmatná, jako věcná aktiva, ale nejsou proto mimo zájem podnikatelů, vedlejší, 
zanedbatelná. Staří znalci zřejmě měli pravdu, když poznamenávali, že na rozvaze a 
výsledovce nejzajímavější bývá, co tam není. Znalostní převaha k tomu zřejmě patří. Mějme 
dva podniky, v ekonomických číslech jakoby stejně velké, podobně hmotně vybavené, ale 
všichni uznávají, že se odlišují různou tvorbou ekonomické hodnoty, rozdílnou inovační 

                                                 
28 Thomas A. Steward: Intellectual Capital, New York 1997, s. 87. 
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výkonností, odlišnými nadějemi do budoucna. Někdy stačí vyměnit jen vrcholové vedení 
nebo pár odborníků, a upadající podnik se vzchopí. 
V oboru informatiky je řada podniků na hardware a software. Každou chvíli se objeví nové, 
které na trhu shledaly vhodný volný terén. Jako trvalka ční v oboru americký gigant IBM. Již 
si také prožil dobu, kdy v zájmu další dynamiky se musel reorganizovat. Ale trvá zdárně dál. 
Ne každý si uvědomí, že skrytou silou IBM jsou jeho výzkumné týmy a laboratoře. Stále, i 
v naší době, produkují poznání, které je k dobru nejen vlastní firmě, ale celému prudce se 
rozvíjejícímu oboru.29

28 
Jaké znalosti máme na zřeteli? Takové, které označují podnik jako schopný využívat jich 
k růstu své výkonnosti. V první polovině 20. století znakem síly a růstové schopnosti byly 
tuny produkce, těženého uhlí, tavené oceli, zhotovených těžkých strojů.30

29 Potom přišlo jako 
další měřítko míra energetického vybavení. Výkon se odvozoval od příkonu v kilowattech. 
Nyní se kritický faktor výkonnosti opět mění. Dříve rozhodovaly věci, zejména hromadné 
věci. A dnes?  
Znalci řeknou, že rozhodují služby. Ve skutečnosti především dva druhy odborných služeb: 
finanční a vědeckotechnické. (Ne že by jiné služby byly bezvýznamné, ale nechá se pochopit, 
že nebude přímý vliv stejný u služeb třeba logistických, vnitřní administrativy, stravovacích.) 
Pojem velikosti podniku se mění. Jako se dnes už síla vojsko neměří počtem mužů ve zbrani, 
ale mohutností, dálkovou nosností a zásahovou přesností zbraní. Jak ocenit tržní výkon 
americké pobočky finské Nokie, která má roční obrat kolem 200 milionů dolarů, ale jen pět 
zaměstnanců? Jedině tím, jak nesmírně výkonné je vedení a vědeckotechnické týmy 
mateřského podniku v Helsinkách.  
Tradiční podniky si s aktivy znalostí nevědí často rady. Nebyly k tomu stvořeny. Vyrostly na 
jiných výkonech. Převrat, jenž vystupuje před námi, je zásadní. Ale nadále často se opakuje, 
že působíme v „informačním věku“, ve „znalostní společnosti“, aniž by si kdo dal námahu 
vysvětlit, co tím myslí. K jakému převratu sebe sama a podniku jako celku ho to zavazuje?! 
Podnikatelé a manažeři nemusejí být vždy lidé vzdělaní. Komerční výkon nebývá přímou 
funkcí vzdělanosti. Mnohdy se vystačí se „šikovností“ (což může být široká škála od důvtipu 
až k nepoctivosti). Proto mnozí tak rádi předstírají svou „pokrokovost“, že se lačně chápou 
nových výrazů a hýří pak slovy víc než činy. 
Až když podnik je dost velký, může kombinovat početné síly a schopnosti, má rozvinutou 
dělbu práce atp., přistupuje autentická potřeba znalostí a inteligence. Už na přelomu 
předminulého a minulého století rozpoznali, že pokrok managementu vyrůstá z velkých 
podniků.  
Přibývá přirozeně i podniků, pro které znalosti nefungují jen jako produktivní síly, ale jsou 
přímo předmětem podnikání, jako jsou na vědě založené až bezprostředně vědecké  
podniky (science based, scientific enterprises). 
  
Znalosti jako podniková aktiva (bohatství) 
Ke znalostem se nechá přistupovat jako k jiným aktivům. Musejí se shromažďovat, evidovat, 
dávat „do provozu“, modernizovat, při zastarávání odepisovat, vyřazovat a na jejich místo 
klást nové. 
                                                 
29 Možná upadlo v zapomenutí, že v době socialismu, kdy západní podniky byly vypuzovány nebo se samy 
rozhodovaly opustit zemi, osmnáct západních podniků zde umírněně pokračovalo, vedle rakouských hutí, 
švédské a italské výroby ložisek také obchodní zastoupení IBM. 
30 V roce 1940 napsal na to téma článek Buckminster Fuller, novátor a vizionář známý v celém anglosaském 
světě. (Bucky, A Guided Tour of Buckminster Fuller by Hugh Kenner, New York 1973.) V článku ke 40. výročí 
magazínu Fortune stavěl proti sobě výrobu oceli a radiotechniku. Namísto náklaďáků se surovinami jde o malé 
množství šedé kůry mozkové. Podle Petera Druckera se každoročně zvyšovala produktivita v průměru o 1 %, 
stejně o 1 % se zvyšovala mzda kvalifikovaných pracovníků a také o 1 % ubývalo surovin. Drucker těmito málo 
doloženými údaji chtěl vyjádřit přesun od materiálna k duševnu. 
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Znalosti jako aktiva se vyznačují osobitou zvláštností. Zatímco hmotná aktiva se používáním 
opotřebují a jejich hodnota se zmenšuje, znalosti se používáním ověřují, doplňují, posilují, 
prostě zvětšují. Čím víc má podnik znalostí dnes, tím více mu narostou do zítřka. 
Nejsou znehodnocovány užíváním, ale novými, vyššímu znalostmi, které je přesáhnou. 
Nepodléhají „fyzickému“ opotřebování, zato „morálnímu“ opotřebování – zastarání. Největší 
starostí znalostního podniku je neustálý příkon a rozšířená reprodukce znalostí. 
Podnik se musí předem uzpůsobit k přijímání, zpracování a tvorbě nových znalostí. Jako 
znalostní podnik nebude jen konzumentem, ale také tvůrcem nových znalostí.  
Nemůže jít pouze o „skladované“ znalosti, ale o znalosti v používání, v procesu dalšího 
rozvíjení. Jde o schopnosti kombinovat poznání a tvořit další znalosti. Jde o podnikovou 
„inteligenci“, o to, nakolik je podnik inteligentní a v jaké míře dokáže inteligentně jednat a 
rozvíjet se. 
Inteligence podniku se nechá strukturovat zhruba takto: 
 
    Inteligence podniku 
 

Živá v hlavách lidí Vtělená do věcí a procesů 
 

Jednotlivecká Společná Hmotná Nehmotná 
 
Vynikající ve-  Vědecké tý-  Sofistikované  Sofistikované 
doucí, přední   my,konstruk-   zařízení, uspo-  řízení, organi- 
znalci, zkušení  terské skupi-   řádání továrny  zace, vztahy 
montéři   ny, podniko-       mezi lidmi 
   vá kultura 
 
Inteligence v hlavách vedení a zaměstnanců i vtělená do techniky, organizace, řízení se 
přičlení ke konkurenčním výhodám podniku. Soudí se, že v sofistikovaných podnicích právě 
znalosti tvoří významnější příspěvek ke konkurenčnosti než finanční kapitál, množství práce a 
hmotné zdroje. Podniky se často neodlišují tím, že jsou finančně bohatší, nákladněji vybaveny 
zařízením nebo že platí více svým zaměstnancům, ale tím, že do svého výkonu vkládají víc 
rozumu, vzdělané odbornosti, intelektuální rozvahy.31

30 
Není to tak docela nové. Význam znalostí si uvědomovaly středověké cechy, lékařská a 
právní a kardinálská kolegia, vědecké rady vysokých škol atd. Novým je rozsah znalostí jako 
podnikových aktiv a jejich uvědomělé, zacílené užití. 
Práce ve vědě, ve výzkumu, v různých odbornostech už dávno prokázala, jak je třeba skládat 
schopnosti a síly, rozvíjet „kolektivní rozum“. Je to druh práce, která přirozeně tíhne 
k pospolitosti, ke vzájemným srovnáním, i ke sporům, které všechny vedou k pravdě. 
Nové podnikatelské řízení k tomu vytváří zájem o „sdílené zájmy“, o „sociální (a 
ekologickou) odpovědnost“, o „sociální kapitál“. 

 
Znalosti a podnikové vlastnictví 
Živé znalosti jsou zvláštní substrát. Jsou výsledkem vzdělání a kultury, lidstva, společnosti, 
skupin, každého jednotlivce. Jsou v hlavách lidí a jsou od hlav neoddělitelné. Nelze je koupit 
nebo půjčit. Zde leží osobité hranice soukromého vlastnictví. 

                                                 
31 V oběhu jsou výrazy jako „intelektuální kapitál“, „vzdělanostní kapitál“, „inteligenční kapitál“ aj. Zdrženlivost 
v tomto ohledu byla vysvětlena už při výkladu k termínu „lidský“ kapitál. Je přijatelné jako příměr, metafora. 
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K tomu, aby podnik užíval znalostí z hlav svých zaměstnanců, přenášel je do svých výrobků 
nebo služeb, do svých procesů, do způsobu svého fungování, musí si znalosti sjednat. Ten, 
kdo je získal, kdo je má, vlastní, se rozhoduje, za jakých poměrů je dá k dispozici. Podnik 
zase uvažuje, nakolik jeho znalosti potřebuje, jak je může získat, nakolik jsou běžné a nakolik 
osobité, jedinečné. V podstatě cena, kterou může nabízející žádat, je cena reprodukce znalostí 
a doby, po kterou je bude pravděpodobně vydávat. 
Podnik však má také vliv na poměry, za nichž se znalosti jednotlivce mohou využít. Má 
skupiny odborníků, mezi nimiž nový jedinec najde oporu v jejich širších znalostech. Podnik 
má technické prostředky, informační dodávky, možnosti sjednávání širších příležitostí, za 
nichž se individuální znalost obohatí, rozšíří, vyspěje. Má tedy také určité vyjednávací 
postavení. Ukazuje se, že schopní lidé sami vyhledávají stejně laděné společenství, potřebné 
výzkumné, laboratorní a zkušební zařízení, možnosti účasti na odborných setkáních, 
publikování atd. 
Právní soustava zemí obvykle zjednává osobní právo na první řešení, na vynález a objev, 
provázený právem na zvláštní odměnu. Ale v poslední době, kdy se tvorba novot urychluje, je 
tato ochrana sice nadále v platnosti, ale méně využitelná. Než se dospěje k právnímu dořešení, 
už bývá to, o čem se vedl spor, překonáno. 

 
Umění zapomínat 
Když se vedení General Electric ujal Jack Welch, začal od toho, co bude třeba vykořenit. Za 
113 let tu máme množství komůrek, přístřešků, umýváren atd., to všechno musíme pobořit, 
abychom mohli začít ponovu. Šéf Hewlett-Packard se vyjádřil podobně: Je proti přirozenosti 
člověka, aby ničil své podnikání, dokud ještě vynáší, ale my se před tím nesmíme zastavit, 
abychom si zajistili vedení v budoucnosti. Japonská Matsušita ctí životní heslo svého 
zakladatele Konosuke Matsušity: mysl, která neustrne! 
Jako se tvrdí, že nic nezastaví správnou myšlenku, když dozraje její čas, tak se může hlásat, 
že nic není obtížnějšího než vykořenit přestárlou myšlenku, na niž jsme si zvykli. Zvyk, praví 
případně české přísloví, je železná košile. V podnicích nebývá nouze o příslovečné kostlivce 
ve skříni. Mnoho z toho, co je dnes běžné, kdysi bylo inovací, a právě tak mnoho z toho, co se 
stalo návykem, odvrací inovace, ačkoli přišel jejich čas. 
Vykořenit přestárlé pohodlné návyky bývá snad ještě obtížnější, než zavést nové. Síla zvyku i 
nejistota nového je udržuje ještě potom, co už vypršela jejich spotřební lhůta. Předtím, než se 
zavede novota, se šíří pochybnosti, že to už tady bylo, že noví horlivci neznají naše poměry, 
že se brzy ukáže, jak se spletli. Devětadevadesátkrát budou navrhovat zlepšení toho, co už je 
zavedeno, než se pustí do jednoho nového. Záleží na tom, koho dokáže ideová, politická, 
vlastnická síla vybrat a svěřit mu budoucnost podniku. 
George Bernard Shaw zanechal důvtipný epigram: „Rozumný člověk se přizpůsobí světu; 
nerozumný trvá na tom, aby se svět přizpůsobil jemu. Tedy veškerý pokrok závisí na 
nerozumných lidech.“3231 
V devadesátých letech se mohlo přihodit, že váš nový obchodní známý se představil vizitkou, 
že je ten a ten, povoláním „corporate knowledge manager“, vrchní ředitel pro rozvoj a 
koordinaci znalostí. Poměrně umělá funkce, ale rovněž výraz potřeby, jak ji pocítil vrchní šéf. 
Jiné podniky naopak zrušily oddělení výzkumu a vývoje, protože už proniklo celou tkání 
podniku. Všichni odshora dolů se podílejí na tvorbě.3332 

 
Od učení se znalostem ke znalostnímu seberozvoji 
Peter Senge, jak bylo řečeno, získal světovou pozornost svou devizou „učící se organizace“ 
(learning organization). Znalostní podnik se nejen učí, netoliko přijímá znalosti zvenčí, ale 
                                                 
32 George Bernard Shaw: Man and Superman (Člověk a nadčlověk), Londýn 1903. 
33 Jako první se předvedla střední americká huť Chaparral Steel. 



 85 

inspiruje se i vlastními potřebami a rozvíjí vlastní znalosti, věnuje se tvorbě znalostí, které jej 
teprve deklarují jako znalostní centrum. 
Znalostní podniky vstoupí do „jiné řeky“. Znalosti aplikované ve výrobním a obchodním 
programu, ve výrobcích a službách se mají stát rozhodující pákou konkurenčnosti. To ovšem 
předpokládá, aby se znalosti rozvíjely nikoli obecně, ale se zřetelem na tržní rivalitu, v zájmu 
prosazení se na trhu. Úzká souvislost mezi podnikovou strategií a rozvojem znalostí se stává 
základní podmínkou. 
Znalosti jsou taková aktiva podniku, které podnik zčásti vytváří sám pro sebe, takže je v té 
míře nezávislý na investicích, licencích, leasingu atp., ale zároveň znalosti nedokáže, ani 
nemůže vytvářet sám, je závislý na jiných, rozvíjí je nikoli osaměle, ale v systému. 
Už bylo ukázáno, jak bude důležité, aby v čele podniku stanuli lidé se schopnostmi chápat 
znalostní rozvoj a dodávat mu osobní tvůrčí energii. Jsou to v podstatě jiní lidé. Dnes už jsme 
uprostřed pohybu od „manažera“ k „vůdci“, k vůdčí osobnosti, před námi se prostírá dráha 
pro pohyb směrem k „mysliteli“.3433 
Nebude našim manažerům scházet filozofická, historická, vědecká průprava? Čas ukáže, 
nakolik bude této ingredience zapotřebí. Asi by nebylo špatné, kdyby se některá duchovní 
centra zajímala už nikoli o obvyklé školení, ale o zásobování vedoucích lidí náročnými 
vůdčími myšlenkami. Na Západě se objevily první univerzity, na nichž hlavním už není 
„profesor učící“, učitel, nýbrž „profesor zkoumající“, výzkumník. O takové vzdělání mají 
zájem zatím jedině nejpokročilejší velkopodniky. Učení se nekoná ve školních škamnách, ale 
na seminářích a za kulatými stoly. 
Zdá se, že v tomto úsilí se mohou projevit jisté přednosti evropského vysokého vzdělání – ve 
společenských oborech. V Americe a zemích, které své školy odvozují od amerických, se 
prosadil už před sto lety pragmatismus, který se staví zády ke gnoseologii, k teorii, k práci s 
„pojmy“, a nahrazuje je metodologií, Za hlavní otázku nemá co? a proč?, nýbrž jak?  
Hlubší ponoření se do znalostí může obnažit něco, co se projevilo na první konferenci o 
znalostním řízení.35

34 Evropští vědci a profesoři se uplatnili jemněji spředenými úvahami. 
Neboť se mohli opřít o výsledky evropské filozofické, historické a vědeckoteoretické tradice. 
Je dobré si připomínat, že přechod ke znalostnímu řízení není izolované, ale že náleží ke 
změnám, které vyznačují naši dobu byznysu a podnikatelského řízení. 
Jednou z novot je pronikání znalostí do veškerého řízení.Přijde doba, kdy mezi operačními a 
výzkumně-vývojovými útvary některých pokročilých podniků se hranice budou stávat 
„fuzzy“. 
Dále stojí za to brát stále v úvahu, jak se přetváří celé podnikatelské prostředí. Preference 
znalostí přichází v době, kdy se mění celkové paradigma průmyslového rozvoje. Souvisí 
s globálním dimenzováním ekonomiky, růstem průmyslových aliancí, uvolňováním 
podnikových hierarchií, požadavky na systémovost podnikatelských řešení. 
 
 
Jsme na cestě ke vzdělanostní společnosti? 
doc. Radim Valenčík, CSc., VŠFS 
 
Jsme na cestě ke vzdělanostní společnosti? Ale kdo je to "my"? Svět, ČR nebo naše vysoká 
škola? Pokusme se na výše položené otázky odpovědět z teoretického nadhledu tak, abychom 
se poté vrátili k tomu, co se odehrává přímo "zde a nyní". 
 
 
 
                                                 
34 Jaroslav A. Jirásek, O znalostním řízení, Čelákovice 2000. 
35 Knowledge Management, Carnegie-Mellon University a Bosch Institute, Pittsburgh 2000. 
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Neparetovské dopady inovací 
 
Veškerý společenský pokrok se uskutečňuje prostřednictvím inovací. Inovace jsou tím, co 
zvyšuje efektivnost. Bez inovací, tj. při setrvačném využívání přírodních zdrojů, by naše 
civilizace nejen velmi rychle narazila na nepřekročitelné bariéry svého růstu, ale dostala by se 
i do kleští stále obtížněji dosažitelných základních zdrojů a zanikla by. 
Inovace buď snižují množství vstupů nutných k dosažení určitého srovnatelného efektu, nebo 
při srovnatelném množstvím vstupů umožňují dosažení většího efektu (případně vedou k 
obojímu). Otevírají cestu k využívání vnitřních vlastností hmoty i k naplnění vnitřního 
bohatství života člověka (vytvářením nových užitečných efektů). 
 
Inovace tedy přinášejí zlepšení, často velmi výrazná. Tato zlepšení však nemusejí mít a 
zpravidla také nemají paretovský charakter. To znamená, že ačkoli vytvářejí přebytek užitku 
nad ztrátou užitku, může jejich důsledkem být snížení užitku některých subjektů. (Pod 
paretovským zlepšením chápeme situaci, kdy se alespoň někomu užitek zvýší a nikomu užitek 
nesníží.) 
 
Jak k tomuto snížení užitku některých subjektů dochází? Dvojím způsobem: 
- Buď je v důsledku inovace uspořen určitý zdroj. V důsledku toho je ho poptáváno menší 
množství. Vlastníkovi tohoto zdroje nezbývá nic jiného, než tento zdroj využít alternativně. 
Alternativní využití zdroje vede ovšem k jeho nižšímu ocenění (a to právě ocenění na úrovni 
nákladů původně obětované příležitosti alternativního použití zdroje). 
- Nebo v důsledku inovace dochází k vytvoření nového užitečného efektu, který umožňuje 
substituci stávajících užitečných efektů. V důsledku toho se snižuje poptávané množství po 
statcích vyvolávajících původní užitečné efekty, snižuje se jejich cena i množství statků, které 
lze uplatnit na trhu. Jedno i druhé se projevuje ve snížení příjmu těch, kdo tyto statky 
produkují. 
(Na příklady těchto důsledků lze narazit na každém kroku - diktafony připravily o práci ty, 
kteří se s velkým úsilím naučili těsnopis, rozšíření televize a videa vedlo k poklesu 
návštěvnosti kin atd. Obětí může být jak vlastník příslušného zdroje, tak i zaměstnanec toho, 
kdo s příslušnými zdroji hospodaří; obětí může být jak výrobce příslušného statku, tak i 
zaměstnanec tohoto výrobce.) 
 
Fakt existence neparetovských důsledků inovací má závažné společenské důsledky. 
Poškození a potenciálně poškození se brání. A brání se tím více, čím větší a aktuálnější je 
jejich ohrožení. (Neparetovské změny v ekonomickém systému vždy vedou k vnitřním 
rozporům ve společnosti a projevují se jako střet zájmů.) A vzhledem k tomu, že celé dějiny 
jsou spjaty s tendencí rostoucí dynamiky inovačních procesů, není divu, že se v určitých 
dobách tyto konflikty vyhrotily a hledal se způsob, jak zdroje konfliktů odstranit, aniž by 
došlo k zablokování inovací (což by pro společnost na současném stupni rozvoje znamenalo 
zkázu). 
Samotná realita nastolila otázku, jak dosáhnout toho, aby přebytek užitku, k němuž ta či ona 
inovace vede, byl rozložen "paretovsky", tj. aby nedošlo ke zhoršení užitku nikoho. V realitě 
jde z tohoto hlediska spíše o to, aby se případy tohoto zhoršení minimalizovaly natolik, že již 
ve střednědobém horizontu běžný občan cítí spíše převažující pozitivní dopad celkového 
ekonomického vývoje hnaného inovační dynamikou, než případné negativní dopady inovací.  
Cestou, která se (jako první a někoho ani nenapadne, že existuje i jiné řešení) nabízí a kterou 
zná i ekonomická teorie (ačkoli řešení bylo nacházeno spíše spontánně), je kompenzace 
negativních důsledků inovací.  
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Společným jmenovatelem kompenzačního způsobu minimalizace neparetovských dopadů 
inovací na sociálně nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva v podmínkách inovačně 
dynamické společnosti se stal sociální stát. Nástroji pak: 
- Nepřímá redistribuce formou právní ochrany orientované na nejčastější případy poškození 
zaměstnanců v důsledků inovací (např. povinnost zaměstnavatele převést v určitých případech 
zaměstnance na jinou práci, poskytovat mu průběžnou rekvalifikaci apod.). 
- Přímá redistribuce formou různých forem sociálního pojištění a sociálních dávek, dále pak 
aktivní politika zaměstnanosti. 
 
Krize sociálního státu a její řešení formou přechodu ke vzdělanostní společnosti 
 
S dalším zvyšováním inovační dynamiky se začalo stále více ukazovat, že cesta snížení 
neparetovských dopadů inovací formou kompenzací má své limity. Byla narušena rovnováha 
mezi pociťováním střednědobých důsledků zvyšování blahobytu a ochoty trpět dopady 
inovací zmírněné kompenzacemi. Tam, kde byla kompenzace realizována v největším 
rozsahu, tam se inovační dynamika začala zpomalovat natolik, že přestalo být pociťováno 
zlepšení blahobytu, aniž by přitom bylo možno zajistit minimalizaci neparetovských dopadů 
inovací probíhajících v okolním světě a přenášejících se svými důsledky do dané země. 
V této situaci dochází k tomu, co se nazývá krizí sociálního státu. Roste averze k flexibilitě, 
změnám, vývojové dynamice, objevuje se snění o možnosti zablokovat vývoj apod. 
(Vznik sociální psychologie i sociálního pnutí tohoto typu ne náhodou připomíná ludisty. Ti 
také považovali stroje za nepřátele, kteří jim brali práci.) 
 
Vraťme se však k prapůvodní příčině toho, proč byl využit mechanismus kompenzací.           
K tomu, jakým způsobem inovace vyvolávají snížení užitku některých subjektů. Všimněme 
si, že stejným způsobem, jakým dochází ke snížení užitku některých subjektů, dochází i k 
rozšíření okruhu subjektů, na které má inovace pozitivní dopad. Jedná se o všechny subjekty, 
které vlastní či produkují zdroje, jež si realizace inovací vyžaduje. Tak jako jsou některé 
zdroje uspořeny, snižuje se jejich poptávané množství a jejich vlastníci či producenti utrpí 
újmu, tak se současně zvyšuje poptávané množství některých jiných zdrojů, které si realizace 
inovací vyžaduje, které jsou spjaty s šířením inovací apod. 
 
Položme si nyní otázku: Existuje nějaký zdroj, jehož hodnotu prakticky žádná inovace 
nesníží, ale jehož hodnota naopak roste s dynamikou inovací (tj. s tím, jaká je intenzita 
generování, realizace a šíření inovací)? 
Ano. Takovýto zdroj existuje. A tímto zdrojem je právě lidská schopnost aktivně reagovat na 
změny, inovační schopnosti člověka spjaté s jeho univerzalitou - všestranností rozvoje jeho 
poznání a poznávacích schopností. 
Pokud co největší množství lidí je vybaveno v co největší míře schopnostmi tohoto typu, 
pokud lidem vzdělávací systém poskytne tento vzácný a užitečný zdroj, pokud se stanou jeho 
vlastníky, jsou nejlépe pojištěni proti riziku změn, nejlépe chráněni před neparetovskými 
dopady inovací a stávají se těmi, co mohou z inovací těžit. 
 
Právě proto hraje vzdělávací systém v současné době mimořádně významnou roli. Jak tuto 
roli naplní, ovšem závisí na tom, zda jeho výsledkem nabytí příslušných inovačních 
schopností je či nikoli. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že při hledání odpovědi na otázku, jaký by měl být vzdělávací 
systém, k čemu by mělo vzdělání člověka přivést, jaké schopnosti by měl prostřednictvím 
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vzdělání člověk nabývat atd., je nutné vycházet z pochopení charakteru inovačních procesů a 
z toho, jak na ně může člověk aktivně reagovat, tak aby je využil ke zvýšení svého užitku. 
 
Univerzalita znamená především schopnost disponovat investičními příležitostmi. Z tohoto 
hlediska jde ve vzdělání především o to, aby byly využívány investiční příležitosti spojené s 
rozvojem schopností člověka, které mu umožňují vytvářet si investiční příležitosti indukované 
inovačními změnami (tj. ty, které reagují na primární inovace probíhající v ekonomickém 
systému). Univerzalita rovněž znamená schopnost pracovat v týmu a vytvářet kooperující sítě, 
tj. sítě založené na tom, že jak ti, co přicházejí s investičními příležitostmi, tak ti, co se 
podílejí na jejich realizaci, si zlepšují svůj užitek. 
 
Co je to univerzalita  
 
Všestrannost (univerzalita) poznávacích schopností (kompetencí) znamená především: 
-  schopnosti přicházet s inovacemi (přesáhnout hranici stávajícího poznání); 
-  schopnosti systematizovat své poznání (dosáhnout toho, aby každý poznatek, který si 

osvojil, byl součástí uceleného systému, ve kterém je tento poznatek zvláštním případem 
obecného); 

-  schopnosti komunikovat s jinými lidmi (poučit se z odlišných názorů či naopak sdělit jim 
své názory); 

-  schopnosti dosáhnout praktické realizace poznání (zjistit podmíněnost praktické realizace 
závěrů vyplývajících z teoretického poznání). 

Tj. jedná se o schopnosti (kompetence): inovační, systematizační, komunikační, realizační. 
 
Tyto schopnosti spolu navzájem souvisejí v několika aspektech, např.: 
-  Chceme-li umět realizovat inovace či podílet se na realizaci inovací, musíme se naučit 

vytvářet týmy či být schopni pracovat v týmech, tj. komunikovat s jinými lidmi, umět je 
zaujmout svými podněty a umět rozpoznat přínosné podněty jiných. 

-  Systematizujeme-li své poznání, jsme schopni nejlépe vidět možné přesahy již poznaného, 
což je základem schopnosti přicházet s novým, tj. inovačních schopností. 

-  Chceme-li využít výsledky týmové spolupráce a komunikace v rámci tvůrčích týmů, 
musíme umět systematizovat (zatřídit) své poznatky. 

 
Z hlediska ekonomického pohledu na přechod ke vzdělanostní společnosti, kterým je 
charakterizována doba, v níž žijeme, vystupuje význam všestrannosti poznávacích 
schopností (univerzalita) v následujících podstatných souvislostech: 
Za prvé: Jako jediný zdroj ekonomiky, jehož hodnota se nesníží v důsledku jakékoli inovace, 
ale naopak - s růstem intenzity inovačních procesů (což je obecnou historickou tendencí, která 
vystupuje do popředí v období přechodu ke vzdělanostní společnosti) jeho hodnota roste. 
Za druhé: Jako základní předpoklad konstituování základních produkčních subjektů 
vzdělanostní ekonomiky, kterými jsou univerzity a jejich spolupracující absolventské sítě. 
Za třetí: Jako předpoklad přesunu těžiště potřeb člověka do oblasti schopnostních potřeb, tj. 
potřeb bezprostředně uspokojovaných (všestranným) rozvojem schopností člověka a jejich 
uplatňováním, s vývojem motivací spjatých se schopnostními potřebami. 
 
Obsah či podoba univerzality jako schopnosti všestranného rozvoje poznání vyplývá z 
charakteru praktické činnosti. Člověk působí na přírodu tak, že vzájemně zprostředkovává 
procesy probíhající v jeho prostředí (do kterých vstupuje jako jedna z přírodních sil), 
vzájemně je podmiňuje, a to tak, aby zajistil svou další existenci a rozvoj. Proces jeho 
sebeutváření (vývoje) se odvíjí právě od toho, jakým způsobem působí na přírodu. Všeobecně 
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zprostředkující činnost je nejúčinnější formou působení člověka (či jakéhokoli jiného 
subjektu) na své prostředí. 
Myšlení člověka (včetně forem myšlení) a další složky jeho vědomí (paměť, představivost, 
prožitková struktura, schopnost vytvářet cíle či vztahovat svou činnost k něčemu a naplňovat 
ji smyslem), to vše se vyvíjelo v procesu všeobecně zprostředkující činnosti jako podmínka 
její realizace. Proto také původ forem myšlení a dalších forem vědomí (včetně toho, jak např. 
funguje prožitkový mechanismus) lze od všeobecně zprostředkujícího charakteru lidské 
činnosti odvodit. Pojem univerzality (všestrannosti) vyplývá právě ze všeobecně 
zprostředkujícího charakteru praktické činnosti. 
Všeobecně zprostředkující charakter činnosti probíhá v součinnosti s ostatními lidmi, v 
určitém společenském prostředí. Pro vývoj společnosti platí, že sebeutváření společnosti se 
odvíjí od přetváření přírody. 
Nejefektivnější uspořádání společenských vztahů je takové, při kterém jsou možnosti 
svobodného rozvoje každého jednotlivce podmínkou rozvoje ostatních. 
Pokud mají metodologické nástroje popisu ekonomické reality být adekvátní, dostatečně 
věrně postihnout to nejdůležitější, nesmí se se všeobecně zprostředkujícím charakterem lidské 
činnosti rozcházet. Nejefektivnější cesty působení člověka na přírodu a nejefektivnější formy 
uspořádání společenských vztahů tak, jak jsou nahlíženy prizmatem všeobecně 
zprostředkujícího charakteru lidské činnosti, musí korespondovat s pojetím efektivnosti 
vyjádřeným prostřednictvím metodologických nástrojů ekonomického přístupu. 
 
Ekonomie produktivní spotřeby 
 
Jednou z nejdůležitějších otázek tedy je, jak dosáhnout toho, aby v rámci fungování 
ekonomického systému bylo co nejvíce lidí vybaveno schopnostmi disponovat investičními 
příležitostmi, které vznikají při vstupu inovací do ekonomického systému. Tím jsme si ukázali 
jeden z podstatných aspektů přechodu ke vzdělanostní společnosti i důvod, který nás vede k 
tomu, abychom se zabývali produktivními aspekty osobní spotřeby: 
- Klasická ekonomie chápala spotřebu jako reprodukci pracovní síly, abstrahovala od spotřeby 
přebytku. Její oporou proto byla pracovní teorie hodnoty (zboží je směňováno v poměrech 
určených množstvím práce, které je v něm obsaženo). 
- Neoklasická ekonomie vzniká v době, kdy zvýšení produktivity práce vedlo k tomu, že od 
spotřeby přebytku nelze abstrahovat, a kdy má každý možnost výběru spotřebovávaných 
statků. Její oporou se stává teorie užitku chápaného jako subjektivní fenomén. Abstrahuje 
však od produktivních aspektů spotřeby domácností, resp. jednotlivců, tj. od vlivu spotřeby 
(při které vzniká prožitek) na budoucí příjem. 
- Ekonomie produktivní spotřeby umožňuje zachytit podstatu procesu přechodu ke 
vzdělanostní společnosti a ekonomické jevy v tomto období. Podle ní se domácnosti orientují 
na maximalizaci současné hodnoty budoucího příjmu z využití investičních příležitostí, 
kterými disponují. Klíčovou roli přitom hrají investiční příležitosti spojené se vzděláním. 
 
Ekonomie produktivní spotřeby má četné aplikace v oblasti sociálního investování, což je 
jedním z hlavních témat, kterým se zabývá Katedra ekonomie a veřejných financí VŠFS. V 
říjnu 2003 zahájil činnost pravidelný teoretický seminář pořádaný touto katedrou pod názvem 
„Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování“ (viz www.vsfs.cz). Jeho cílem je: 
- Sledovat trendy probíhající ve světě v přímé návaznosti na přechod ke vzdělanostní 
společnosti. 
- Přispět k překonání bariér, které brání ČR, aby se vydala na cestu vzniku vzdělanostní 
společnosti. 
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- Umožnit našim studentům a absolventům, aby "byli u toho", aby se v rámci svých 
bakalářských a magisterských prací zapojili do výzkumu, který dává odpověď na otázky 
spojené s přechodem ke vzdělanostní společnosti, a aby byli po celý život napojeni na "živý 
výzkum", který je v dané oblasti špičkový. Aby tím současně vytvářeli kooperující 
absolventskou síť - jako jeden z typických prvků vzdělanostní společnosti. 
Ke splnění těchto cílů přispívá i spolupráce s Institutem pro ekonomické a sociální analýzy 
(viz www.isea-cz.org), který je v současné době patrně nejsilnější "think-tank" v ČR. 
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