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Úvod 

 

   Nástup nového tisícročia je spojený so zvýšeným záujmom o budúci vývoj ekonomiky, 

spoločnosti a civilizácie. Boom futurologických a prognostických prác, ktorý doprevádzal 

nástup nového tisícročia, poukazuje na zvyšenie prestíže futurológie ako vedy o 

budúcnosti ako i na skutočnosť, že záujem o budúcnosť sa stáva bežnou súčasťou 

agendy politikov i politiky samotnej a transdiciplinárny priestor, ktorý futurológia vytvára 

pre skúmanie budúcnosti, umožňuje prekonávanie limitov skúmania v rámcoch 

jednotlivých vedných odborov, a to najmä spoločenských vied. Futurológia sa tak stáva 

vedou, ktorá preberá štafetu evolúcie vedy od jednotlivých vedných odborov a umožňuje 

týmto vedným odborom vzájomnú komunikáciu, integráciu poznatkov, hľadanie 

integrálnych prístupov a viac holistické vnímanie problémov súčasného sveta.  
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Význam futurológie v nestabilnom svete  

 

 

 

   Naša civilizácia si musí vybra ť medzi rozkladom a prežitím, čo závisí na výbere 

jedného, najoptimálnejšieho spôsobu konania z ve ľmi obmedzeného po čtu variant 

konania. Nevyužívame sú časnos ť pre kontrolu budúcnosti. Využívame predvídanie 

budúcnosti pre zdokona ľovanie a rozvíjanie sú časnej činnosti.  

Karl Ossip Flechtheim 

 

 

   Jeden z najlepších spôsobov ako dosiahnú ť sociálnu zmenu, spo číva v tom, aby 

sme si predstavili dostato čne podrobne žiadúcu a dosiahnute ľnú budúcnos ť a 

vybudovali časť tejto budúcnosti v sú časnosti.  

 Arthur I. Waskow 

 

 

   Najlepší spôsob, ako predpoveda ť budúcnos ť, je vynájs ť ju. 

Gerald Darsh 

 

 

   Futurológia je veda, ktorá  sa zaoberá štúdiom a skúmaním budúcnosti. Vytvára 

transdisciplinárny priestor, ktorý umožňuje konštruovanie alternatívnych scenárov 

možného budúceho vývoja spoločnosti a civilizácie. Umožňuje zároveň prekročenie 

obmedzení daných špecializáciou jednotlivých vedných odborov a integráciu poznatkov 

rôzných vedných odborov navzájom, ako i ich rozšírenie o dimenzie umenia, kultúry, 

náboženstva, spirituality, prípadne iných pohľadov týkajúcich sa budúceho vývoja človeka, 

spoločnosti a civilizácie. 

   Futurológia disponuje rozsiahlou metodológiou skúmania budúcnosti a možno ju 

považovať za high-tech spoločenských vied. Boom futurológie je spojený s nástupom 

civilizačnej transformácie industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť, a tiež 

s rastom nestability v ekonomike i spoločnosti i s prehlbovaním sa civilizačnej krízy. 
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   Futurológia dnes zahŕňa štúdie budúcnosti, výskum budúcnosti, prognostiku, 

technologické a sociálne predvídanie, globálne modely, vytváranie alternatívnych 

scenárov, konštruovanie indikátorov budúceho vývoja.  

   Medzi najznámejších futurológov patria Toffler, Naisbitt, Masuda, Flechtheim, Fuller, 

Hendersonová, Glenn, Gordon, Kahn, Drucker, Bell, Coates, Beck, Marx Hubbardová a 

ďalš´, ktorí sú zároveň tvorcami množstva teoretických konceptov budúceho vývoja 

spoločnosti a civilizácie, napr. postindustriálnej spoločnosti, informačnej spoločnosti, 

znalostnej spoločnosti, civilizácie Tretej vlny, Win-Win World, špirálovitej dynamiky, 

synergetiky, megatrendov, megavýziev, holistických prístupov, integrálnych prístupov atď. 

   Najväčším futurologickým a zároveň spoločenskovedným projektom súčasnosti je The 

Millennium Project, projekt koordinovaný Americkou radou pre Univerzitu OSN, ktorého 

cieľom je mapovať a vyhodnocovať výzvy stojace pred súčasnou civilizáciou na prahu 

21.storočia. 

   Prognózy, vízie a dlhodobé stratégie, ktoré sú vypracovávané v súčasnej dobe, sa vo 

významnej miere líšia od prognóz, vízií a stratégií, ktoré boli vypracovávané pred 30 a 

viac rokmi. To, čo sa zmenilo je najmä prostredie, kde nastal výrazný posun od relatívne 

stabilného k rýchlo sa meniacemu prostrediu. V rýchlo sa meniacom svete človek, 

organizácia, spoločnosť i celá civilizácia viac participujú na vytváraní vlastnej budúcnosti, 

pričom nie vždy si túto skutočnosť uvedomujú.  

   Americký futurológ Gerald Darsh tvrdí, že najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, 

je vynájsť ju. Môžeme ho parafrázovať a doplniť v zmysle, že najlepší spôsob predvídania 

budúcnosti je ten, že si ju sami vytvoríme ako vo svojej mysli, tak aj svojou každodennou 

činnosťou. A keďže si skutočne svoju budúcnosť každodenne vytvárame, či už na úrovní 

jedinca, organizácie, spoločnosti alebo civilizácie, je je dôležité pochopiť akú úlohu má 

futurológia a vytváranie dlhodobých prognóz, vízií a stratégií v meniacom sa svete.  

   Kým v stabilnom svete, stabilnej dobe a stabilnej spoločnosti bolo možné sa riadiť 

dlhodobými prognózami, v čase zmien si človek, organizácia, spoločnosť i civilizácia 

vytvárajú vlastnú budúcnosť ako reakciu na meniace sa prostredie. Tu ako napr. človek 

reaguje na neustály prúd zmien, takú budúcnosť si vytvára. Ak si to neuvedomíme, potom 

je človek, organizácia alebo spoločnosť vlečená rýchlym prúdom zmien a vývojovými 

trendami meniaceho sa prostredia. To je napr. prípad postkomunistických krajín po roku 

1989, keď abstrahovanie od trendov civilizačného vývoja, ignorovanie výziev globalizácie 

a civilizačnej zmeny spôsobilo, že ekonomiky i spoločnosti týchto krajín sú vlečené 

smerom, ktoré sami môžu ovplyvňovať v pomerne malej miere.  
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   Aby sme mohli lepšie reagovať na civilizačné výzvy a potom aj sami vytvárať svoju 

vlastnú žiadúcu budúcnosť, je potrebné poznať trendy vývoja civilizácie na globálnej 

úrovni i možné scenáre budúceho vývoja naších ekonomík i spoločností v dlhodobých 

časových horizontoch. Samotnú civilizačnú zmenu je potrebné chápať ako výzvu v zmysle 

ako ju chápe The Millennium Project teda ako určitý problémový priestor, v ktorom ak 

človek či spoločnosť zvládnu riešenie daných problémov, potom tento priestor premenia 

na priestor rozvojových príležitostí, v opačnom prípade sa tento problémový priestor 

premení na hrozbu pre budúci vývoj. 

 

 

Futurológia - vznik a vývoj 

 

Predchodcovia futurológie 

 

   Začiatky futurológie resp. jej predchodcov môžeme hľadať v prácach takých mysliteľov 

akými boli Herbert G. Wells, Pitrim Sorokin, Oswald Spengler, Arnold Toynbee či Arthur 

Penty. Ich práce predstavujú významné východiská pre uvažovanie o budúcnosti pre 

väčšinu  moderných futurológov súčasnosti. 

 

H.G.Wells a veda o budúcnosti 

 

   Britský spisovateľ, publicista a esejista Herbert George Wells sa tomu, čo dnes 

predstavuje futurológia resp.  štúdie budúcnosti priblížil už na začiatku 20.storočia.  V roku 

1901 publikoval svoju prácu Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific 

Progress upon Human Life and Thought1 - Anticipácie reakcií mechanického a vedeckého 

pokroku na ľudský život a myslenie. Táto štúdia vyšla v roku 1901 v podobe série článkov 

a v roku 1902 ako knižná publikácia2. Predpovedá tu, že v čase okolo roku 2000 vznikne 

svetový Štát, ktorý bude riadený kompetentnými a racionálnymi ľuďmi. V roku 1932 

                                                 
1 Wells, Herbert George: Anticipations of the Reactions of Mechanical and Scientific 
Progress upon Human Life and Thought. Chapman and Hall, London, Harper and 
Brothers, New York 1902 
2 Wagar, Warren W. : H.G.Wells and Genesis of Future Studies. In: World Future Society 
Bulletin, January / February 1983 
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(19.novembra 1932) vo svojom rozhlasovom príhovore pre BBC neskoršie publikovanom 

pod názvom  Wanted - professors of foresight3 - Hľadajú sa profesori predvídania, Wells 

predvídal vznik futurológie ako vedy. Navrhoval zriadenie Departments of Foresight - 

ministerstiev predvídania, ktoré by viedli Professors of Foresight - profesori predvídania , 

ktorých cieľom by malo byť predvídať budúcnosť a pripravovať sa na ňu. Wells v tomto 

článku navrhol science of the future - vedu o budúcnosti. H.G.Wellsa preto právom 

môžeme považovať za veľkého vizionára, ktorý okrem toho, že písal sci-fi literatúr, 

predvídal vznik vedy o predvídaní - vedy o budúcnosti. Wells napísal viacero ďalších kníh 

esejistického charakteru s tématikou budúcnosti ako napr. The Future in America (1906), 

New Worlds for Old (1908), The War That Will End War  (1914), What Is Coming ? 

(1916), War nad the Future (1917), A Year of Prophesying (1924), The Fate of Homo 

Sapiens (1939), The Shape of Things to Come (1933), podľa ktorej bol natočený 

rovnomenný veľmi úspešný film o budúcnosti. 

 

Arthur J. Penty a postindustrializmus 

 

    Pojmy postindustriálny (post-industrial), postindustrializmus (post-industrialism), 

postindustriálna spoločnosť (post-industrial society) a postindustriálny štát (post-industrial 

state) použil ako prvý v roku 1914 anglický sociológ a ekonóm a predstaviteľ gildového 

socializmu (Guild Socialism) Arthur Joseph Penty spolu s Anandom K. Coomaraswamym 

v antológii Esseys in Post-Industrialism: A Symposium Prophecy Concerning the Future of 

Society4. Penty svoju predstavu postindustrializmu rozšíril v knihách Old Worlds for New. 

A Study of the Post-Industrial State5 (1917) a Post-Industrialism (1922)6. Vo svojích 

knihách predostrel gildovú alternatívu k existujúcej industriálnej spoločnosti. Uvažoval o 

budúcej podobe ekonomiky a spoločnosti, ktorá by bola pre človeka prijateľnejšia ako 

industriálna spoločnosť. Svoju predstavu budúcej spoločnosti nazval postindustrializmus a 

je ho možné považovať za tvorcu tohoto pojmu. Penty odsudzoval štát voľného času 

(Leisure State), ktorý považoval za kolektivistický a spojený s otrockým štátom (Servile 
                                                 
3 Wells, Herbert George: Wanted - professors of foresight ! In: Futures Research Quarterly 
3, No.1 (Spring), 1987 
4 Penty, Arthur Joseph, Coomaraswamy, Ananda K: Esseys in Post-Industrialism. A 
Symposium Prophecy Concerning the Future of Society, London, 1914 
5 Penty, Arthur Joseph: Old Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State. Allen 
and Unwin, London, 1917 
6 Penty, Arthur Joseph: Post-Industrialism. Allen and Unwin, London, 1922 
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State) a volal po návrate decentralizovanej spoločnosti malých remeselných dielní, 

zušľachťujúcich prácu, čo nazýval postindustriálnym štátom. 

Oswald Spengler a zánik Západu 

 

   Nemecký kulturológ  a filozof dejín Oswald Spengler predpovedal vo svojich knihách 

Zánik Západu - Untergang des Abendlandes7 (1918-1922) a Človek a technika -  Der 

Mensch und die Technik8 (1931) postupný úpadok a zánik západnej civilizácie. V týchto 

knihách tvrdí, že každá kultúra umiera potom, čo dosiahne svoju zrelosť a začne upadať. 

Koniec tohoto úpadku je zrútenie sa danej kultúry a spoločnosti.  Podľa Spenglera 

západná kultúra a spoločnosť už prešli svojim zenitom, a teraz sú v poslednom štádiu 

úpadku. Kríza západnej kultúry a spoločnosti je iba začiatkom konca ich historického 

trvania. Tento osud neodvráti žiaden liek, žiadna liečba nezabráni smrti západnej kultúry. 

 

Pitrim A.Sorokin a kríza našeho veku 

 

   Americký sociológ ruského pôvodu Pitrim A. Sorokin sa zaoberal vo svojích knihách 

Sociálna a kultúrna dynamika  - Social and Cultural Dynamics9 (1937-1941) a Kríza 

                                                 
7 Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlands. Umrisse Einer Morphologie der 
Weltgeschichte. Erster Band. Gestalt und Wirklichkeit. C.H.Beck´sche 
Velagsbuchhandlung Oskar Beck Munchen, Munchen  1922, Spengler, Oswald. Der 
Untergang des Abendlands. Umrisse Einer Morphologie der Weltgeschichte. Zweiter 
Band. Welthistorisch Perspektiven. C.H.Beck´sche Velagsbuchhandlung Oskar Beck 
Munchen, Munchen  1922, česky: Spengler, Oswald: Súmrak Západu. In: Souvislosti. 
Revue pro křesťanství a kulturu č.1/1994, Praha 1994 
8 Spengler Oswald: Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des 
Lebens. Munchen, 1932, česky: Spengler, Oswald: Člověk a technika. Příspěvek k jedné 
filozofii života. NEKLAN, Praha, 1997  
9 Sorokin, Pitrim A.: Social and Cultural Dynamics. Volume One. Fluctuations of Forms of 
Art (Painting, Sculpture, Architecture, Music, Literature, and Criticism). The Bedminster 
Press, New York 1962, Sorokin, Pitrim A.: Social and Cultural Dynamics. Volume Two. 
Fluctuations of Systems of Truth, Ethics, and Law. The Bedminster Press, New York 
1962, Sorokin, Pitrim A.: Social and Cultural Dynamics. Volume Three. Fluctuations of 
Social Relationships, War, and Revolution. The Bedminster Press, New York 1962, 
Sorokin, Pitrim A.: Social and Cultural Dynamics. Volume Four. Basic Problems, 
Principles, and Methods.  The Bedminster Press, New York 1962 (1941), česky: Sorokin, 
Pitrim A.: Rozvoj vedeckých objevu a technologických vynálezu. In: Sociologická revue 
č.3.-4. / 1936, Sociologický seminář Masarykové university v Brne, Brno 1936, Sorokin, 
Pitrim A.: Rozvoj vedeckých objevu a technologických vynálezu. In: Sociologická revue 
č.1.-2. / 1937, Sociologický seminář Masarykové university v Brne, Brno 1937 
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našeho veku - The Crisis of Our Age10 (1941) príčinami a súvislosťami krízy západnej 

kultúry a spoločnosti ako aj perspektívami prekonania tejto krízy.  Sorokin tvrdil, že 

západná spoločnosť sa nachádza v mimoriadnej kríze, ktorá postihuje všetky jej súčasti. 

Táto kríza znamená zároveň obdobie prechodu medzi dvomi epochami, a to medzi 

umierajúcou zmyslovou kultúrou včerajška a nastupujúcou ídeovou kultúrou 

vytvárajúceho sa zajtrajška. 

 

Začiatky prognózovania 

 

   Prvé prognostické štúdie boli spracované v tridsiatich rokoch dvadsiatého storočia 

v USA. Tieto štúdie boli spracované na priamu objednávku vlády USA. Vypracovanie 

týchto štúdií viedli americkí sociológovia William F. Ogburn  a  jeho žiak S. Colum 

GilFillan. V roku 1929 U.S. prezident Herbert Hoover ustanovil President´s Research 

Committee on Social Trends, v ktorej William F. Ogburn zastával funkciu riaditeľa 

výskumu. V roku 1933 bola publikovaná správa tejto komisie nazvaná Recent Social 

Trends in the United States11.  

   V roku 1937 bola publikovaná správa U.S. National Resources Committee nazvaná  

Technological Trends and National Policy, Including the Social Implications of New 

Inventions12. V týchto správach sa vyhodnocovala sociálna a technologická zmena  a jej 

dopady. Ogburn při vypracovávaní uvedených  správ použil metódy kvantitatívnej 

trendovej analýzy s projekciou sociálnych a technologických trendov. 

   V roku 1945 bola publikovaná správa komisie, ktorú viedol ďalší veľký americký vizionár 

Vannevar Bush, ktorý v tom čase pôsobil ako riaditeľ Office of Scientific Research and 

Development. Správa bola určená americkému prezidentovi a bola publikovaná pod 

                                                 
10 Sorokin, Pitrim A.: The Crisis of Our Age. 1941, česky: Sorokin Pitrim, A.: Krise našeho 
věku. Tiskarske a vydavatelské družstvo Československého obchodníctva v Praze, 
Praha, 1948 
11 President´s Research Committee on Social Trends: Recent Social Trends in United 
States. Two Volumes. McGrow-Hill, New York 1933 
12 U.S. National Resources Committee, Science Committee: Technological Trends and 
National Policy, Including the Social Implications of New Inventions. Government Printing 
Office, Washington, D.C. 1937 
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názvom Science The Endless Frontier. A Report to the President - Veda nekonečná 

hranica - Správa pre prezidenta13. 

   V päťdesiatych rokoch 20.storočia ustanovil americký prezident Harry Truman Paleyovú 

komisiu - Paley Commision, ktorá pozostávala z expertov z odborov ekonómie, 

technológie, vedy a administratívy. Komisia bola vedená Williamom S. Paleyom. Táto 

komisia vypracovala päťzväzkovú správu Zdroje pre slobodu - Resources for Freedom14, 

ktorá bola publikovaná v roku 1952. Komisia v správe načrtla možný a pravdepodobný 

vývoj americkej ekonomiky od roku 1950 do roku 1975. 

 

Daniel Bell a Komisia pre rok 2000 

 

   V októbri roku 1965 bola American Academy of Arts and Sciences vytvorená 

Commission on the Year 2000 of the American Academy of Arts and Sciences. 

Predsedom komisie bol americký sociológ a politológ Daniel Bell. Komisia mala spolu 39 

členov. Cieľom komisie bolo stimulovať myslenie o dlhodobých sociálnych otázkach.  

   Prvým výtupom komisie bolo päť zväzkov pracovných zošitov a prepisov, ktoré boli 

distribuované v obmedzenom množstve univerzitám, vláde a byznisu. Výber z týchto 

zväzkov bol vydaný v lete roku 1967 ako špeciálne vydanie časopisu Daedalus 

vydávaného American Academy of Arts and Sciences pod titulom Toward the Year 2000: 

Work in Progress15. 

   Neskoršie boli výsledky práce komisie publikované knižne v publikáciach Herman Kahn, 

Anthony J. Wiener: The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-

ThreeYears (1967)16, Daniel Bell (editor): Toward the Year 2000. Work in Progress 

                                                 
13 Bush, Vannevar: Science The Endless Frontier. A Report to the President. United 
States Government Printing Office, Washington, D.C. 1945 
14 William S. Paley: Resoursces for Freedom. A Report to the President by the President´s 
Materials Policy Commission. 5 volumes. Government Printing Office, Washington, D.C. 
1952 
15 Toward the Year 2000: Work in Progress. Daedalus, Summer 1967 
16 Kahn, Herman, Wiener, Anthony J.: The Year 2000. A Framework for Speculation on 
the Next Thirty-Three Years. Introduction by Daniel Bell. The Macmillan Company, New 
York 1967 
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(1968)17 a Harvey S. Perlofff (editor): The Future of the United States Government. 

Toward the Year 2000(1971)18. 

   Vo Veľkej Británii bol v roku 1966 pri britskej Rade pre výskum spoločenských vied 

(Social Science Research Council) zriadený  Social Science Research Council Committee 

on The Next Thirty Years (Výbor rady pre výskum spoločenských vied pre budúcich 

tridsať rokov) pod vedením Michaela Younga, ktorý bol zároveň aj predsedom Rady. 

Michael Young publikoval výsledky práce Výboru  v zborníku Forecasting and the Social 

Sciences (1968)19. 

 

Konferencie o budúcnosti 

 

   Prvá medzinárodná konferencia o výskume budúcnosti bola usporiadaná v roku 1967 

v nórskom Oslo. Oficiálny názov konferencie bol First International Future Research 

Conference - The Future of Mankind: Peace and Development 1970-2000. Konferenciu 

usporiadali viedeňský Institute fur Zukuntsfragen, nórsky Internationale Peace Research 

Institute a londýnska skupina Mankind 2000. 

  Druhá medzinárodná konferencia o výskume budúcnosti - Second International Future 

Research Confrence bola usporiadaná londýnskou skupinou Mankind 2000 v japonskom 

Kyoto v roku 1970. 

 

Začiatky futurológie 

 

Karl Ossip Flechtheim a futurológia ako veda o budú cnosti 

 

   Futurológia ako veda o budúcnosti vznikla v štyridsiatich rokoch dvadsiatého storočia. 

Pojem futurológia ako i návrh jej konceptu vytvoril Karl Ossip Flechtheim v dvoch 

                                                 
17 Bell, Daniel (editor): Toward the Year 2000. Work in Progress. A Report from the 
Commission on the Year 2000 of the American Academy of Arts and Sciences. Houghton 
Mifflin, Boston 1968 
18 Perloff, Harvey S.: The Future of the United States Government. Toward the Year 2000. 
A Report from the Commission on the Year 2000 of the American Academy of Arts and 
Sciences. Prefaced by Daniel Bell. George Braziller, New York 1971 
19 Young, Michael (editor): Forecasting and Social Sciences. London 1968 
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článkoch Futurology - A New Science ?20 a Futurology - A Science of Probability21, ktoré 

boli publikované  v roku 1943 v amerických časopisoch Forum a Midwest Journal. 

V týchto článkoch uviedol prvýkrát pojem futuroloógia a načrtol základné charakteristiky 

futurológie ako vedy o budúcnosti. Obidva články boli v roku 1966 znovu opublikované vo 

Flechtheimovej knihe History and Futurology22. Pojem futurológia vznikol spojením 

latinského slova futurum, čo znamená budúce, a gréckeho slova logos, čo znamená veda.  

Flechtheim navrhol futurológiu ako určitý transdisciplinárny priestor, v ktorom bude možné 

vytvárať rôzne alternatívne scenáre budúceho vývoja.  

 

Futurológia ako nová syntéza  

 

   Môžeme povedať, že teraz nadišla doba futurológie, tvrdí Flechtheim. Evolúcia 

archeológie, geológie, histórie, antropológie, ekonómie, sociológie pripravila pôdu pre 

vznik vedy o budúcnosti, futurológia musí pokračovať v niektorých integračných funkciách, 

ktoré predtým patrili filozofii a sociológii23. Podľa Flechtheima futurológia nie je ani tak 

novou a špeciálnou oblasťou poznania, ako skôr predstavuje novú syntézu rôzných 

údajov a môže byť chápaná ako projektovanie histórie do nového časového rámca24. 

Futurológia, ktorá je niečim viac ako utópiou, technokraciou alebo krízou riadenia, sa musí 

snažiť zlúčiť do novej jednoty prognostiku, plánovanie a filozofiu budúcnosti25. 

 

Futurológia ako protiváha ideológie  

 

   Flechtheim naprojektoval futurológiu ako protiváhu ideológie. Tvrdí, že ideológia je 

ospravedlňovaním a oslavovaním existujúceho spoločenského poriadku. Futurológia 

naopak zdôrazňuje tvorivú funkciu radikálneho kriticizmu, zameraného proti status quo. 

Jej vízia budúceho sveta je vždy otvorená, mnohotvárna a rozporná, plná možností a 

cieľov. 

                                                 
20 Flechtheim, Karl Ossip: Futurology - A New Science ? In: Forum, 1943 
21 Flechtheim, Karl Ossip: Futurology - A Science of Probability. In: Midwest Journal, 1943 
22 Flechtheim, Karl Ossip: History and Futurology. A.Hein. Meisenheim am Glan 1966 
23 Tamtiež 
24 Tamtiež 
25 Flechtheim, Karl Ossip: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. VerlaG Wissenschafte 
und Politik, Koln 1971 
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Futurológia ako veda 

 

   Futurológia, podľa Flechtheima, zahŕňa všetky typy prognóz, projekcií, lineárneho 

programovania, všetky plánované procedúry v ekonomike, vzdelaní, doprave atď. , 

stanovenie budúcich cieľov. Tým je futurológia podľa Flechtheima jednak čistou vedou, 

jednak vedou aplikovanou a v treťom bode tiež filozofiou. Ako univerzálna disciplína 

vyrastá z utópie tak, ako fyzika z mágie, chémia z alchýmie, astronómia z astrológie. 

 

Základné postuláty futurológie  

 

   Pri vytváraní konceptu futurológie Flechtheim vychádzal z nasledovných postulátov: 

 

1. Svet je dynamický, mení sa vo svojich základných štruktúrach a produkuje nové. 

 

2. Určité základné štruktúry zmien možno aspoň čiastočne poznať. 

 

3. Smer a tempo zmien môže byť niekde v hrubých rysoch predvídané. 

 

4. Taktiež rozporné prognózy a projekcie majú svoju cenu - môžu prispieť k objasneniu 

problémov a kríz a môžu byť aj čiastočne správne (špecifikácie týkajúce sa času, 

priestoru, skupiny atď. alebo stup a pravdepodobnosti). 

 

5. V tomto rámci spočíva sloboda voľby a možnosť realizácie.  

 

6. Poznaním nutného, možného a žiadúceho sa utvára budúcnosť.26 

 

Ciele futurológie  

 

                                                 
26 Flechtheim, Karl Ossip: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. VerlaG Wissenschafte 
und Politik, Koln 1971 
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   Flechtheim definoval ciele futurológie ako riešenie súčasných problémov ľudstva. 

Futurológia musí podľa Flechtheima vyriešiť päť naliehavých problémov, ktoré ohrozujú 

ľudstvo - musí prispieť k likvidácii vojen a k upevneniu mieru, k odstráneniu hladu a biedy 

a k stabilizácii počtu obyvateľstva, k odstráneniu vykorisťovania a útlaku a 

k demokratizácii štátu a spoločnosti, k skoncovaniu s devastáciou prírody a 

k zabezpečeniu ochrany  prírody a človeka před nim samotným, k odbúraniu odcudzenia 

a k vytvoreniu nového tvorivého človeka (homo humanus).27 

   Flechtheim tvrdí, že naša civilizácia si musí vybrať medzi rozkladom a prežitím, čo 

závisí na výbere jedného, najoptimálnejšieho spôsobu konania z veľmi obmedzeného 

počtu variant konania. Nevyužívame súčasnosť pre kontrolu budúcnosti. Využívame 

predvídanie budúcnosti pre zdokonaľovanie a rozvíjanie súčasnej činnosti.28  

   Podľa Flechtheima ešte nikdy v celej histórií nebolo tak nevyhnutné predvídať čo príde, 

a plánovať budúcnosť, pretože před nami stojí hrozba zničenia. Aj keď v naśom veku 

akcelerácie hrozí, že sa ničivé prostriedky vymknú z našej kontroly, čo je výrazom 

rozporov našej spoločnosti a našej kultúry a nemožno to celkom odstrániť, je možné to 

vśetko do určitej miery oslabiť v´daka vysokému stupňu predvídania a plánovania.29 

 

Bertrand de Jouvenal a umenie dohadu 

 

 

   Francúzsky prognostik a futurológ Bertrand de Jouvenal  vytvoril francúzsku podobu 

futurológie vvo svojej knihe L´Art de la conjecture - Umenie dohadu. De Jouvenal 

povazuje predvídanie za vedu, a tvrdí, že intelektuálna konštrukcia pravdepodobnej 

budúcnosti je dielom umenia v plnom zmysle tohoto slova. 

 

Ciele futurológie ako štúdií budúcnosti  

 

   Americký sociológ a futurológ Wendell Bell uvádza nasledovné ciele futurológie ako 

štúdií budúcnosti: 

 
                                                 
27 Tamtiež. 
28 Flechtheim, Karl Ossip: History and Futurology. A.Hein. Meisenheim am Glan 1966 
29 Tamtiež. 
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1. Štúdium možných budúcnosti, 

2. Štúdium pravdepodobných budúcnosti, 

3. Štúdium podôb (images) budúcnosti, 

4. Štúdium znalostných základov budúcnosti, 

5. Štúdium etických základov budúcnosti, 

6. Interpretácia minulosti a orientácia súčasnosti, 

7. Integrácia znalostí a hodnôt pre navrhovanie spoločenskej akcie, 

8. Vzrastajúca demokratická participácia v spodobovaní a projektovaní budúcnosti, 

9. Komunikácia a obhajoba partikulárnych podôb budúcnosti.30 

 

 

Disciplíny futurológie - vedy o budúcnosti 

 

   Za futurológiu ako vedu o budúcnosti môžeme považovať všetky oblasti vedy 

zaoberajúce sa šúdiom, výskumom a spodobovaním budúcnosti. V súčasnosti je 

najrožšírenejšie označenie pre futurológiu ako vedu o budúcnosti používané Futures 

Studies čiže štúdie budúcnosti. Týmto je umožnené na výskume budúcnosti participovať 

aj ľuďom, ktorí by prípadne mali k zaradeniu medzi futurológiu výhrady.  

  Môžeme tiež právom  hovoriť o rastúcej diverzite vied o budúcnosti, nakoľko existuje 

mnoho označení a názvov pre vedy skúmajúce budúcnosť. Často je odlišnosť daná 

civilizačnými, spoločenskými alebo kultúrnymi jedinečnosťami a táto skutočnosť je plne 

v súlade s trendami vytvárajúcej sa civilizácie Tretej vlny prejavujúcimi sa práve 

v diverzifikácií rôznych oblastí života spoločnosti. 

   Medzi označeniami vied o budúcnosti nájdeme pojmy ako futurology, future studies, 

future research, forecasting, foresighting, futuring, visioning, prognosis, prognostica, 

prospective, prevision, prediction, projection, anticipation, futuribles, future thinking, 

speculations about future a mnohé ďalšie. 

                                                 
30 Bell, Wendell: Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Volume 
1. History, Purposes, and Knowledge. Transaction  Publishers, New Brunswick, London 
1997 
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Future Studies  

   Future Studies - štúdie budúcnosti - pokrýva celú škálu vied o budúcnosti, v súčasnej 

dobe najrozšírenejšie - World Future Society, World Futures Studies Federation, The 

Millennium Project of AC/UNU, Futures 

Future Research  

   Future Research - výskum budúcnosti - pokrýva vedecké a výskumné aktivity spojené 

s budúcnosťou - The Millennium Project of AC/UNU 

Futurology  

   Futurology - futurológia - pokrýva celú škálu vied o budúcnosti - Karl Ossip Flechtheim  

Forecasting  

   Forecasting - predvídanie - technokratický orientovaná vetva futures studies, používa 

najmä modelovanie - Erich Jantsch 

Prognosis  

   Prognosis - prognózy  - prognózovanie sa používalo najmä v období komunizmu - Fred 

Polak, Nemecko, stredná a východná Európa 

Prospective  

   Prospective - prospektíva - francúzska vetva futures studies - Gaston Berger, Michael 

Godet 

Prevision  

   Prevision - prevízia - francúzska vetva futures studies - Bertrand de Jouvenel 

Prediction  

   Prediction - predikcia - technokraticky orientovaná vetva futures studies - Erich Jantsch 

Projection  

   Projection - projekcie - projektovanie trendov najmä v ekonomike a v demografii - 

všeobecne rozšírené 
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Anticipation  

   Anticipation - anticipácia - predvídanie budúceho vývoja - Hasan Ozbekhan 

Futuribles  

   Futuribles - možné budúcnosti - francúzsky orientovaná vetva futures studies - Bertrand 

de Jouvenel 

Future Thinking  

   Future thinking - premýšľanie o budúcnosti - úvahy o budúcom vývoji - Herman Kahn 

 

 

Metódy výskumu budúcnosti 

Extrapolácia trendov 

- klasická prognostická metóda, používa sa pri dlhodobej stabilite vývoja skúmaných 

procesov alebo systémov, predpokladá sa ustálený priebeh vývoja, ktorý možno vyjadriť 

určitou spojitou vývojovou krivkou, doterajší vývoj je možné extrapolovať do budúcnosti 

podľa časového horizontu  

Vytváranie scenárov 

- metóda vyvinutá Hermanom Kahnom v RAND Corporation, predstavuje vytváranie 

alternatívnych charakteristík časových postupností základných prognózovaných procesov, 

má literárny alebo popisný charakter, je postavená na vytipovaní, výbere a 

kombináciiurčujúcich faktorov budúceho vývoja 

Vytváranie vízií 

- vytváranie určitých podôb možných budúcnosti, vízie môžu byť alternatívne, predstavujú 

budúcu podobu prognózovaného systému, javu, procesu, spoločnosti, môžu byť 

optimistické i katastrofické, vytvárajú sa na globálnej, národnej, regionálnej alebo 

podnikovej úrovni 

Vytváranie stratégií 

- vytváranie dlhodobých stratégií vývoja, zahrňuje stanovenie strategických cieľov a ciest 

potrebných k dosiahnutiu týchto strategických cieľov 
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Historická analógia 

- metóda využívajúca pre prognózovanie vývoja určitých procesov alebo systémov 

podobný vývoj iných procesov alebo systémov v minulosti 

Delfská metóda 

- Delphi Method - vytvorená Helmerom, Dalkeyom a Gordonom v RAND Corporation, 

využíva odborné znalosti a intuíciu odborníkov, ktorí posudzujú a odhadujú budúci vývoj, 

trendy, príležitosti a ohrozenia, robí sa prostredníctvom dotazníkovej metódy v niekoľkých 

kolách, využíva počítače a Internet 

Strom významnosti 

- hľadá najvýhodnejšie cesty k dosiahnutiu vytýčených cieľov 

Brainstorming 

- vznikla v tridsiatich rokoch 20.storočia, je to metóda búrenia mozgov, hľadanie vhodných 

riešení skupinou účastníkov formou rýchlej diskusie, porady, vytvárania a prezentácie 

nápadov, myšlienok, riešení 

Simulácia a po čítačové modelovanie 

- metóda simulácie, simulačných hier, simulujú sa rozličné varianty vývoja budúcej 

situácie, využívajú sa moderné technológie, počítače, má interaktívny charakter 

Krížovo-impaktová metóda 

- používa sa na prognózovanie určitých procesov na základe rozboru vzájomných 

dopadov a interakcií v rámci vybraných prognózovaných oblastí 

Teória hier 

- využíva princípy teórie hier, ide o modelovanie budúcich možných situácií 

prostredníctvom simulácie dôsledkov konania jednotlivých hráčov 

Prognostické modely a modelovanie 

- používa vytváranie určitých modelov skúmanej reality, ktoré túto realitu zastupujú, model 

redukuje zložitosť reality, využíva limitovaný počet parametrov resp. premenných, 

umožňuje modelovať alternatívny vývoj 
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Environmentálny scanning  

- sledovanie vybraných parametrov vývoja vzťahujúcich sa k zmenám prostredia 

s možným vplyvom na budúcnosť 

Intuitívne metódy 

- založené na intuícií a expertných odhadoch vybraných expertov  zaoberajúcich sa  

danou oblasťou skúmaného budúceho vývoja 

Alternatívne ukazovatele 

- vytváranie alternatívnych indikátorov umožňujúcich sledovať a modelovať budúci vývoj 

v dlhodobých časových horizontoch 
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Strategické myslenie v informa čnom veku a umenie tvorby scenárov 

 

Scenárové myslenie v informa čnom veku 

 

 

� Jednoscenárové myslenie industriálneho veku je nahrádzané alternatívnymi 

scenárovými stratégiami 

 

� Objavenie sa scenárového myslenia prebieha paralelne s objavením sa 

informačného veku 

 

� Objavenie sa scenárového myslenia je odpoveďou na rastúcu neistotu 

informačného veku 

 

� Scenáre sú o slobode a voľbách 

 

� Scenáre sú o voľbách budúcnosti a prítomnosti 

 

Strategické myslenie – Industriálny vek 

 

 

� Prognózovanie 

 

� Technologické prognózovanie 

 

� Predvídanie 

 

� Trendová extrapolácia 

 

� Modelovanie 
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� Strategické plánovanie 

 

� Strategické analýzy 

 

Strategické myslenie – Informa čný vek 

 

 

� Scenárové myslenia - Scenario Thinking 

 

� Písanie scenárov - Scenario Writing 

 

� Scenárové plánovanie - Scenario Planning 

 

� Tvorba scenárov - Scenario Designing 

 

� Dlhý pohľad - Long View 

 

� Mentálne mapy - Mental Maps 

 

� Divoké karty - Wild Cards 

 

� Plánovanie založené na predpokladoch - Assumption Based Planning 

 

� Vojnové hry - Wargaming 

 

� Učiaca sa organizácia - Learning Organization 

 

Scenároví myslitelia 

 

 

� Herman Kahn 
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� Pierre Wack 

 

� Ted Newland 

 

� Gill Ringland 

 

� Miriam Galt 

 

� Jerome Glenn 

 

� Theodore Gordon 

 

� Liam Fahey 

 

� Robert Randall 

 

� Chantel Ilbury 

 

� Clem Sunter 

 

� Diana Scearce 

 

� John Petersen 

 

� Peter Schwartz 

 

� James Ogilvy 

 

� Lawrence Wilkinson 

 

� Napier Collyns 

 

� Art Kleiner 
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� Kees van der Heijden 

 

� Adam Kahane 

 

� Ged Davis 

 

� Michel Godet 

 

� Andrew Marshall 

 

� Katherine Fulton 

 

� Barbara Heinzen 

 

� Max More 

 

Strategickí myslitelia 

 

 

� Herman Kahn 

 

� Ossip Flechtheim 

 

� Buckminster Fuller 

 

� Daniel Bell 

 

� Yoneji Masuda 

 

� Alvin Toffler 

 

� John Naisbitt 
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� Pierre Wack 

 

� Ted Newland 

 

� Peter Schwartz 

 

� James Ogilvy 

 

� Arie de Geus 

 

� John Petersen 

 

� Jerome Glenn 

 

� Peter Senge 

 

� Napier Collyns 

 

� Lawrence Wilkinson 

 

� Art Kleiner 

 

� Stewart Brand 

 

� Andrew Marshall 

 

� Arthur Cebrowski 

 

� John Garstka 

 

� Thomas Barnett 
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Organizácie zaoberajúce sa scenárovým myslením  

 

 

� RAND Corporation 

 

� Hudson Institute 

 

� SRI International 

 

� Royal / Dutch Shell 

 

� Batelle 

 

� Global Business Network 

 

� Arlington Institute 

 

� Millennium Project of AC/UNU 

 

� Net Assessment Office 

 

� Club of Rome 

 

� Global Scenario Group 

 

� Chatham House 

 

� IDON 

 

� RAND Pardee Center 

 

Základné publikácie scenárového myslenia 
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� Herman Kahn: On Thermonuclear War. 1962 

 

� Herman Kahn: Thinking about the Unthinkable. 1962 

 

� Herman Kahn: On Escalation. Metaphors and Scenarios. 1965 

 

� Herman Kahn, Anthony Wiener: The Year 2000. A Framework for Speculation on 

the Next Thirty-Three Years. 1967 

 

� Daniel Bell: The Coming of Postindustrial Society. 1973 

 

� Donald Michael: On Learning to Plan and Planning to Learn. 1973 

 

� Pierre Wack: Scenarios: The Gentle Art of Reperceiving. 1984 

 

� Pierre Wack: Scenarios: Shooting the Rapids. Harvard Business Review. 1985 

 

� Pierre Wack: Scenarios: Uncharted Waters Ahead. Harvard Business Review. 

1985 

 

� Peter Schwartz: The Art of Long View. Planning for the Future in an Uncertain 

World. 199 

� 1 

� Wired. Scenarios Special Edition. October 1995 

 

� Lawrence Wilkinson: How to Build Scenarios ?  1995 

 

� Kees van der Heijden: Scenario. The Art of Strategic Conversation. 1996 

 

� Art Kleiner: The Age of Heretics. Heroes, Outlaws, and the Forerunners of 

Corporate Change.1996 

 



 34 

� Kees van der Heijden, Ron Bradfield, George Burt, George Cairns, George Wright: 

The Sixth Sense. Accelerating Organizational Learning with Scenarios. 2002  

 

� Eamonn Kelly, Peter Leyden and Members of Global Business Network: What´s 

Next? Exploring the New Terrain for Business. 2002 

 

� Arie de Geus: Planning as Learning. 1988 

 

� Peter Senge: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning 

Organization. 1990ä 

 

� Arie de Geus: The Living Company. 1997 

 

� Miriam Galt et al.: Idon Scenario Thinking. How to Navigate Uncertainty of 

Unknown Future. 1997 

 

� Liam Fahey, Robert Randall: Learning from the Future. Competitive Foresight 

Scenarios Advantage Through Scenario Planning. 1998 

 

� Gill, Ringland: Scenario Planning. Managing for the Future.1998 

 

� John Petersen: Out of the Blue. How to Anticipate Wild Cards and Big Future 

Surprises. 1999 

 

� Michel Godet: Creating Futures. Scenario Planning as a Strategic Management 

Tool. 2001 

 

� Chantell Ilbury, Clem Sunter: Mind of a Fox. Scenario Planning in Action. 2001 

 

� James Ogilvy: Building Better Futures. Scenario Planning as a Tool for a Better 

Tomorrow. 2002 

 

� Peter Schwartz: Inevitable Surprises. Thinking Ahead in a Time of Turbulence. 

2003 
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� Rober Lempert, Steven Popper, Steven Bankes: Shaping the Next One Hudred 

Years. 2003 

 

� Diana Scearce, Katherine Fulton: What If ? The Art of Scenario Thinking for 

Nonprofits. 2004 

 

Míľniky scenárového myslenia 

 

 

� 1950 Herman Kahn začal vyvíjať a používať scenárové techniky v RAND 

Corporation 

 

� 1956 Začiatok vzniku informaćnej spoločnosti v USA 

 

� 1960 Herman Kahn založil Hudson Institute 

 

� 1960 Herman Kahn publikoval niekoľko kníh o scenárovom myslení 

 

� 1970 Varovné scenáre Rímskeho klubu 

 

� 1970-1980 Rozvoj scenárového myslenia a scenárového plánovania v  Royal / 

Dutch Shell 

 

� 1984 Pierre Wack publikuje članky o scenárovom plánovaní 

 

� 1987 Založenie  Global Business Network Peterom Schwartzom, Jay Ogilvym, 

Napier Collynsom, Stewartom Brandom and Lawrence Wilkinsonom 

 

� 1990  Začala sa vytvárať World Wide Web 

 

� 1995 Wired Magazine – Scenarios Special Edition 
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� 1997 The Millennium Project of AC/UNU bol odštartovaný 

 

� 1997 State of the Future reports sú pulikované každoročne 

 

� 1999 Future Research Methods 1.0 editovaná by Jerome C. Glennom 

 

� 1999 Out of the Blue - How to Anticipate Wild Cards and Big Future Surprises 

vydaná  Johnom Petersenom 

 

� 2003 Future Research Methods 2.0 vydaná Jerome Glennom and Theodore 

Gordonom 

 

� 2004 Pentagon´s 2020 varovný scenár  Petera Schwartza and Douga Randalla 

 

Čo sú scenáre 

 

 

� Scenáre sú rozprávania 

 

� Scenáre sú príbehy 

 

� Scenáre sú mapy o budúcnosti 

 

� Scenáre sú mentálne mapy 

 

� Scenáre sú mentálne modely 

 

� Scenáre sú obrazy 

 

� Scenáre sú modely 

 

� Scenáre sú sady indikátorov 

 



 37 

� Scenáre sú nástroje 

 

� Scenáre sú umenie 

 

 

Čo sú scenáre - definície 

 

 

Scenáre sú mocné pomôcky na vyzvanie naších mentálnych máp 

Peter Schwartz 

 

Scenáre  sú nástroje na získanie dlhého pohľadu vo svete veľkej  

Peter Schwartz 

 

Scenáre sú príbehy o cestách, po ktorých sa svet môže zajtra uberať, príbehy, ktoré nám 

pomáhajú rozpoznať zmeny a adaptovať sa na meniace aspekty nášho súčasného 

prostredia 

Peter Schwartz 

 

Scenáre sú pokusy popísať v určitých detailoch hypotetickú postupnosť události, ktoré 

môžu pravdepodobne viesť k predvídanej situácii 

Herman Kahn 

 

Scenáre sú nástroje usporiadania vnímania alternatívnych budúcich prostredí, v ktorých 

sa možno budú robiť rozhodnutia  

Peter Schwartz 

 

Scenáre sú sady organizovaných ciest pre efektívne snívanie o budúcnosti 

Peter Schwartz 
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Čo je scenárové plánovanie 

 

 

Scenárové plánovanie je o robení volieb dnes s porozumením ich budúcim dopadom 

Peter Schwartz 

 

Scenáre oslobodzujú plánovanie od tradičných prediktívnych a kontrólnych prístupov. Nie 

sú presnými predpoveďami, sú ako povedal Herman Kahn nástrojmi myslenia. 

Kees van der Heijden 

 

Scenárové myslenie pod ľa Hermana Kahna 

 

   Herman Kahn (1922-1983) bol americkým futurológom a prognostikom, nukleárnym 

stratégom a geostratégom, fyzikom a matematikom, politický vedcom. Je považovaný za 

jedného zo zakladateľov americkej futurológie. Do roku 1961 pôsobil v RAND 

Corporation. V roku 1961 založil a Hudson Institute, kde pôsobil vo funkcii riaditeľa.  

   Je autorom následovných kníh apublikácií: Apllication of Monte Carlo (1954), 

Techniques of Systems Analysis (co-author) (1957), Ten Common Pitfalls (co-author) 

(1957), On Thermonuclear War (1960), Thinking about Unthinkinkable (1962), Crises and 

Arm Controle (co-editor) (1962), On Escalation (1965), The Alternative World Future 

Approach (1966), The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three 

Years (1967), The Next 32 Years as Seen by Herman Kahn and the Hudson Institute (co-

author) (1968), The Emerging Japanese Superstate. Challenge and Response (1970), 

Forces for Change in the Final Third of the Twentieth Century (1970), Why ABM ? (1970), 

Things to Come. Thinking about the Seventies and Eigties (co-author) (1972), Some 

World Economic and Population Scenarios for the 21st Century (co-author) (1972), The 

Future of the Corporation (editor) (1974), A World Turning Point and a Better Prospect for 

the Future (co-author) (1975), The Next 200 Years. A Scenario for America and the World 

(1976), The Japanese Challenge. The Success and Failure of Economic Success (co-

author) (1979), World Economic Development (1979), The Economic Present and Future: 

A Chartbook for the Decades Ahead (co-author) (1979), The Coming Boom.: Economic, 

Political and Social (1982), The Resourceful Earth. A Response to Global 2000 (1984), 

Thinking About the Unthinkinkable in the 1980s (1984) 



 39 

   Herman Kahn začal scenáre budúcnosti nazývať scenármi na návrh spisovateľa 

a tvorcu filmových scenárov Leo Rostena, ktorý vtedy pracoval v Hollywoode. Herman 

Kahn vtedy pracoval v RAND Corporation v Santa Monice, čo je mesto od Hollywoodu nie 

veľmi vzdialené. Scenármi sa zaoberal najmä vo svojích knihách On Thermonuclear War 

(1960), Thinking about Unthinkinkable (1962)31, Escalation (1965), The Year 2000. A 

Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years (1967), 

   Podľa Hermana Kahna je scenár je pokusom popísať viacmenej detailne určitý 

predpokladaný sled udalostí32. Scenáre zdôrazňujú z rôznych hľadísk „budúce udalosti“. 

Niektoré scenáre môžu skúmať a zdôrazňovať určitý prvok v väčšieho problému, ako je 

kríza alebo iná udalosť, ktorá by mohla viesť k vojne, proces prerastania malej vojny alebo 

miestneho konfliktu do väčšej vojny, rozšírenie alebo zúženie akcií obmedzenej vojny, 

ukončenie vojny a problém mieru po vojne.  

   Kahn uvádza, že scenár je zvlášť vhodný vtedy, ak máme posúdiť rôzne aspekty 

problému viacmenej súčasne. S pomocou rozsiahlého scenára môže bádateľ 

systematicky preskúmať rôzne možnosti a získať cit pre udalosti a rozhodujúce momenty, 

kedy je źivotne dôležité urobiť správnu voľbu. Scenár pomáha našej predstavivosti. 

Termonukleárne vojny sú nielen nepríjemnou udalosťou, ale našťastie máme s nimi málo 

skúseností, práve tak ako s krízami, ktoré hrozia vyvolať. Bez pomoci predstavivosti sa 

málo ľudí môže prinútiť usilovne hľadať v tejto oblasti nové možnosti. 

 

  Herman Kahn uvádza niektoré výhody scenára ako pomôcky myslenia33: 

 

� Obracia pozornosť – niekedy dramaticky a presvedčivo – k veľkému rozsahu 

možností, ktoré musia byť v strategickom rozbore brané do úvahy, a z ktorých by 

niektoré mohli uniknúť pozornosti, ak je rozbor uskutočńovaný obyćajnými 

analytickými technikami. Je tendencia myslieť po starom, aj ke´d je jasné, že rok 

1965 nie je to isté ako rok 1960 alebo dokonca 1945. Scenáre sú jedným zo 

spôsobov, ako prinútiť seba samého i iných, aby sa ponorili do neznámych 

problémov rýchlo sa meniacého súčasného i budúceho sveta, dramatizujú 

a ilustrujú možnosti, ktoré by sa ináč mohli prehliadnúť. 

 

                                                 
31 Kahn, Herman: Přemýšlení o nemyslitelném. Naše vojsko, Praha 1966 
32 Tamtiež. 
33 Tamtiež 
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� Nutí bádateľa, aby sa zaoberal podrobnosťami a hybnými silami, čo by mohol 

ľahko zabudnúť, keby sa obmedzil na abstraktné modely. 

 

� Pomáha objasniť vzájomné pôsobenie psychologických, sociálnych, politických 

a vojenských faktorov vrátane vplyvu jednotlivých politických osobností na 

strategické rozhodnutia, ktoré by ináć mali abstraktný charakter, a robí tak formou, 

ktorá dovoľuje pochopiť vzájomné pôsobenie mnohých prvkov na seba zároveň. 

 

� Pomáha ilustrovať – aj keď niekedy veľmi jednoduchou formou – určité zásady 

alebo problémy, ktoré by zostali nepovšimnuté, keby sme si brali príklady iba zo 

zložitého reálneho sveta, plného rozporov. Možno  ho taktiež použiť pri uvaźovaní 

o možných alternatívnych výsledkoch určitých skutočných kríz v minulosti alebo 

prítomnosti. 

 

   Podľa Hermana Kahna scenár nie je prostriedkom k zostavovaniu predpovedí. Bádateľ 

sa často zaoberá neznámou a doteraz nepoznanou budúcnosťou. Je ťažké si predstaviť, 

ako môže byť scenár odtrhnutý od skutočnosti, keď takáto skutočnosť ešte neexistuje. 

Predstavivosť bola vždy základným prostriedkom pre to, ako sa rôznymi spôsobmi 

zaoberať budúcnosťou, scenár je práve jedným z mnohých prostriedkov ako túto 

predstavivosť povzbudiť a zdisciplinovať. 

   Herman Kahn tvrdí, že ak má byť scenár jasný, musí mať pochopiteľne už na začiatku 

vzťah k nejakej rozumnej verzii súčasnosti a rozumný pomer k spôsobu, ako by sa ĺudia 

mohli v budúcnosti správať, aj keď je dôležité, aby sme sa neobmedzovali na tie 

najjednoduchšie a najpravdepodobnejšie situácie a správania. 

 

Scenárové myslenie pod ľa Petra Schwartza  

 

   Peter Schwartz (1946) je americký futurológ a obchodný stratég. Narodil sa v Nemecku. 

Je zakladateľom a prezidentom globálnej futurologickej siete a v súčasnosti 

najvplyvnejšiej futurologickej organizácie na svete Global Business Network - intuitívneho 

think tanku a konzultačnej firmy so sídlom v Emeryville v San Francisco Bay Area, 

Kalifornia, USA.  
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   Je autorom klasickej futurologickej knihy The Art of Long View - Umenie dlhého 

pohľadu. Vyučoval výskum budúcnosti na San Jose State University, San Jose, California, 

USA.  V rokoch 1970 až 1982 pracoval v Stanford Research Institute International, 

California, USA, kde riadil Strategic Environment Center, SRI International. 

   V rokoch 1982 až 1986 viedol tvorbu scenárov v Royal Dutch / Shell Group of 

Companies v Londýne, Veľká Británia, kde pôsobil ako šéf plánovania, pôsobí ako 

poradca CIA, zaoberá sa tvorbou dlhodobých scenárov. Je spoluautorom správy 

vypracovanej pre potreby amerického Pentagonu, obsahujúcej katastrofický scénar vývoja 

ľudskej civilizácie do roku 2020, spôsobený dopadom klimatických zmien na ľudskú 

civilizáciu.  

   Pôsobí ako poradca filmových režisérov pri natáčaní filmov o budúcnosti. Asistoval ako 

konzultant pri tvorbe scenárov filmov Deep Impact, Sneakers, War Games a filmu Minority 

Report, ktorého dej sa odohráva v roku 2050. Ziskal titul B.S. v Aeronautical Engineering 

and Astronautics na Rensselear Polytechnic Institute. 

   Peter Schwartz e autorom nasledujúcich kníh a publikácií, v ktorých sa prevážne 

zaoberá scenárovým myslením a scenárovým plánovaním. The Emergent Paradigm. 

Changing Patterns of Thought and Belief (1979), Seven Tomorrows. Toward a Voluntary 

History (1982), Decades of Restructuring: The 1989 GBN Scenario Book (co-author) 

(1989), The Art of the Long View. Planning for the Future in an Uncertain World (1991) 

(1996), Implementing Scenario Planning (co-author) (1992), The Long Boom: A History of 

the Future 1980 - 2020 (co-author) (1997), Next Leap. Scenarios for China´s Future 

(1998), The Long Boom. A Vision for the Coming Age of Prosperity (co-author) (1999), 

(2000), When Good Companies Do Bad Things. Responsibility and Risk in an Age of 

Globalization (1999), Thinking About the Future: Change Alternative Futures, and 

Institutional Response (1999), China´s Future. Scenarios for the World´s Fastest Growing 

Economy, Ecology and Society (co-author) (2000), Inevitable Surprises. Thinking Ahead 

in a Time of Turbulence (2003), An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications 

for United States National Security (co-author) (2003). 

 

Schwartz uvádza následovné definície scenárov: 

 

� Scenáre sú mocné pomôcky na vyzvanie naších mentálnych máp 

 

� Scenáre  sú nástroje na získanie dlhého pohľadu vo svete veľkej  
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� Scenáre sú príbehy o cestách, po ktorých sa svet môže zajtra uberať, príbehy, 

ktoré nám pomáhajú rozpoznať zmeny a adaptovať sa na meniace aspekty nášho 

súčasného prostredia 

 

� Scenáre sú nástroje usporiadania vnímania alternatívnych budúcich prostredí, 

v ktorých sa možno budú robiť rozhodnutia  

 

� Scenáre sú sady organizovaných ciest pre efektívne snívanie o budúcnosti 

 

   Scenárové plánovanie považuje Peter Schwartz za robenie volieb dnes s porozumením 

ich budúcim dopadom. 

   Metóda tvorby scenárov vytvorená Petrom Schwartzom – GBN metóda, ktorá bola 

publikovaná v knihe The Art of long View,  zahŕňa  následovných osem krokov: 

 

� Krok 1.: Indentifikácia hlavných problémov alebo rozhodnutí 

 

� Krok 2.: Kľúčové sily v lokálnom prostredí 

 

� Krok 3.: Riadiace sily 

 

� Krok 4.: Ohodnotenie významnosti a neistoty 

 

� Krok 5.: Výber scenárovej logiky 

 

� Krok 6.: Načrtnutie scenárov 

 

� Krok 7.: Dôsledky 

 

� Krok 8.: Výber hlavných indikátorov a ukazovateľov smeru 
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Scenárové myslenie pod ľa Diany Scearceovej and Katherine Fultonovej 

 

   Diane Scearceová a Katherine Fultonová uvádzajú vo svojej knihe What If ? 5 fáz tvorby 

scenárov budúceho vývoja :  

 

� Fáza 1.: Orientácia – Interview, Hlavné problémy 

 

� Fáza 2.: Preskúmanie – Kritické neistoty, Predeterminované elementy 

 

� Fáza 3.: Syntézovanie – Scenárové rámce, Scenáre 

 

� Fáza 4.: Akcie – Implikácie, Strategická agenda 

 

� Fáza 5.: Monitorovanie – Hlavné indikátory, Monitorovací systém 

 

Scenárové myslenie pod ľa Kees van der Heijdena 

 

  Kees van der Heijden je riaditeľom Centre of Scenario Planning and Future Studies at 

University of Strathelyde Graduate School of Business. Pôsobil tiež ako riaditeľ a 

spoluzakladateľ Global Business Network. Pôsobil ako vedúci Business Environment 

Division v Royal Dutch / Shell Group London. 

   Je autorom kníh Probablistic Planning and Scenario Planning (1994), Scenarios. The 

Art of Strategic Conversation (1996), The Sixth Sense. Accelerating Organizational 

Learning with Scenarios (2002). 

   Scenáre podľa Kees van der Hejdena oslobodzujú plánovanie od tradičných 

prediktívnych a kontrólnych prístupov. Nie sú presnými predpoveďami, sú ako povedal 

Herman Kahn nástrojmi myslenia. 

 

Scenárové myslenie pod ľa Jamesa A. Ogilvyho 
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   James A. Ogilvy je americkým futurológom. Jespoluzakladateľom Global Business 

Network (GBN) medzinárodného intuitivného think tanku a konzultačnej firmy 

v Emeryville, Kalifornia, USA. 

   James Ogilvy je autorom následovných kníh a publikácií: The Emergent Paradigm. 

Changing Patterns of Thought and Belief (1979), Many Dimensional Man. Decentralizing 

Self, Society and Sacred (1979), Seven Tomorrows. Toward a Voluntary History (1982), 

Futures Studies and the Human Sciences: The Case for Normative Scenarios (1992), 

Next Leap. Scenarios for China´s Future (1998), China´s Future. Scenarios for the 

World´s Fastest Growing Economy, Ecology and Society (2000), Creating Better Futures. 

Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow (2002). 

     

Globálne scenáre vývoja ľudskej civilizácie 

 

   Narastajúca turbulencia vývoja súčasnej civilizácie neumožňuje tvorbu 

jednoscenárových prognóz resp. predikcií v globálnom i lokálnom meradle, pričom takto 

robené prognózy sú vo vzrastajúcej miere nespoľahlivé.  

   Trendom je tvorba globálnych i lokálnych scenárov, ktoré sú v pravidelných časových 

intervaloch aktualizované a menené. Používajú sa aj metódy mapovania globálnych 

výziev, globálnych príležitostí a ohrození, ktoré sú takisto v pravidelných intervaloch 

aktualizované a obnovované.  

   Príkladom globálnych výziev je permanentná aktualizácia 15 takýchto výziev Global 

Challenges v každoročne vydávanej správe State of the Future Report, vydávanej v rámci 

projektu Millennium Project of American Council for United Nations University alebo 

pravidelné aktualizované Globálne hrozby a výzvy publikované americkou CIA.  

   Príkladom tvorby a aktualizácie globálnych scenárov resp. scenárov globálneho vývoja 

je spracovávanie takýchto scenárov organizáciou CIA National Intelligence Council, ktorá 

po publikovaní Global Trends 2010 a Global Trends 2015, ktoré obsahovali globálne 

scenáre, pristúpila k práci na Global Trends 2020 v rámci projektu 2020 Project NIC. 

Podrobnejšie informácie o tomto projekte sú uvedené v časti 2.1.1. tohto materiálu. 

V rámci prebiehajúcich prác tohto projektu boli sformulované základné východiská 

takisto, ako aj tri základné scenáre možného globálneho vývoja do roku 2020.   

   Za globálne scenáre, ktoré sa zaoberajú aj možným vývojom v časovom horizonte do 

obdobia 2020 až 2035 možno považovať aj U.S. energetické scenáre do roku 2035 
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spracované expertmi z kalifornskej Global Business Network, na základe ktorých bola 

publikovaná aj varovná prognóza resp. divoká karta dopadov klimatických zmien na vývoj 

ľudskej civilizácie, spracovaná takisto expertmi z Global Business Network na 

objednávku amerického Pentagónu. 

 

Globálne scenáre vývoja do roku 2020 

 

    Globálne scenáre vývoja do doku 2020 prezentoval šéf projektu 2020 NIC Project 

Robert L. Hutchings, ktorý načrtol hlavné tézy 2020 NIC Projectu v materiáli Robert L. 

Hutchings: Looking over the Horizon: Assessing Amer ica´s Strategic Challenges 34, 

prednesenom na Department of State/INR/World Affairs Council Seminar vo  

Washington, D.C., 9 March 2004. 

 

    Zaoberá sa tu hlavnými riadiacimi silami, ktorými sú podľa neho: 

 

• demografia 

• technické inovácie 

• globalizácia 

• vládnuteľnosť 

• hľadanie identity 

 

   Zaoberá sa tiež regionálnymi trendmi v nasledovných oblastiach: 

 

• Európa 

• Rusko 

• Východná Ázia 

• Latinská Amerika 

• Afrika 

 

    Hutchings načrtol tri hlavné globálne scenáre s časovým horizontom do roku 2020: 

                                                 
34 Robert L. Hutchings: Looking over the Horizon: Assessing America´s Strategic 
Challenges. Department of State/INR/World Affairs Council Seminar, Washington, D.C.,  9 
March 2004 
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• Pax Americana - scenár je riadený U.S. mocou ako kľúčovou riadiacou silou 

formujúcou nový globálny poriadok 

• Davos World - scenár je riadený nadnárodnými korporáciami a komerčne orientovaný 

vládami - svet videný elitami z Davosu - World Economic Forum  

• New World Disorder - scenár je riadený udalosťami, obsahuje globálne konflikty a 

narušovanie globálneho svetového poriadku 

Scenár Pax Americana   

 

   Scenár je riadený U.S. mocou ako kľúčovou riadiacou silou formujúcou nový globálny 

poriadok.  

   USA sa snažia využiť svoju poststudenovojnovú prevahu a dať dohromady nový 

globálny poriadok. U.S. moc je kľúčovou riadiacou silou, aj keď to ešte nie je americko 

dominantný systém ako sa niektorí nádejajú a iní obávajú.  

   Napriek tomu, že je systém unipolárny čo do formy, je v skutočnosti multilaterálnym 

podnikom, v ktorom je americká moc dokonca viac obmedzená ako počas studenej vojny. 

 

Scenár Davos World  

 

   Scenár je riadený nadnárodnými korporáciami a komerčne orientovaný vládami - svet 

videný elitami z Davosu - World Economic Forum. 

   Svet videný elitami každoročného World Economic Forum v Davose vo Švajčiarsku. 

Nespútaná ekonomická globalizácia vedená multinacionálnými korporáciami a komerčne 

orientovanými vládami  riadi tento scenár. 

   Vznikajúce ekonomické veľmoci vedené Čínou a Indiou objavujú, že môžu hrať a 

prosperovať v rámci existujúcich pravidiel globálneho obchodného systému. 

   Čínska ekonomika sa okolo roku 2020 chystá prevziať od USA rolu najväčšej svetovej 

ekonomiky. 

 

Scenár New World Disorder  
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   Scenár je riadený udalosťami, obsahuje globálne konflikty a narušovanie globálneho 

svetového poriadku. 

   Najkomplikovanejší scenár. Je výsledkom rôznych udalostí, ktoré smerujú 

k narušovaniu globálneho poriadku: 

• V Európe a v Japonsku následkom teplých rokov „ozelenenie“ politickej scény. 

• Globálny konflikt okolo geneticky modifikovaných organizmov. 

• USA zostávajú zamestnané medzinárodným terorizmom a neriešeným konfliktom na 

strednom Východe. 

• Americká ekonomika spomaľuje, ovplyvňovaná a tiež prispievajúca ku globálnemu 

ekonomickému úpadku. 

    Medzinárodná kooperácia prudko eroduje. Systém OSN je paralyzovaný. WTO 

prestáva byť funkčná. EÚ tiež pokuľháva. 

   USA si v tomto chaose vedú najlepšie, ale ich budúci vývoj je narušovaný hlboko 

rozdeleným globálnym konfliktom. 

 

Varovný scenár klimatických zmien Pentagón 2020 

 

   Podľa utajenej správy Pentagónu o vývoji civilizácie do roku 2020, ktorej časť bola 

v roku 2004 zverejnená bude stabilita svetovej civilizácie i jej jednotlivých regiónov vo 

vzrastajúcej miere závislá práve na energetických trendoch a dopadoch hospodárenia 

s energiou na životné prostredie na Zemi. 

   Utajená správa amerického Pentagónu35, ktorej základ tvorí katastrofický scenár vývoja 

ľudskej civilizácie do roku 2020, vyvolaný dopadom klimatických zmien na súčasnú ľudskú 

civilizáciu, bola vypracovaná v roku 2003 a čiastočne zverejnená v roku 2004. Správa 

bola vypracovaná z podnetu pentagónského poradcu pre obranu amerického stratéga a 

futurológa Andrewa W. Marshalla, šéfa NET Assessment Office, na objednávku 

Pentagónu. 

   Autormi správy sú americkí futurológovia Peter Schwartz a Doug Randall pôsobiaci 

v Global Business Network. Správa obsahuje katastrofický scenár dopadu klimatických 

zmien na civilizáciu a ich implikácie pre národnú bezpečnosť USA.  

                                                 
35 Peter Schwartz, Doug Randall: An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications 
for United States National Security. U.S. Department of Defense, Washington, D.C., USA,  
October 2003 
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   Katastrofický scenár obsiahnutý v tejto správe vychádza zo scenára Turbulent World 

obsiahnutého v U.S. Energy Scenarios for the 21st Century. 

 

   Správa obsahuje nasledovné predpovede pre časový horizont do roku 202036: 

 

• Budúce vojny sa budú viesť o prežitie, a nie o náboženstvo, ideológiu či národnú česť. 

• Okolo roku 2007 zničia silné búrky pobrežné hrádze v Holandsku, čím sa stane 

väčšina územia Holandska neobývateľnou. 

• V rokoch 2010 až 2020 bude Európa najsilnejšie postihnutá podnebnými zmenami. 

Priemerná teplota poklesne každoročne o 3.3 stupne Celsia. Podnebie v Európe sa 

stane chladnejším a suchším a bude sa podobať podnebiu na Sibíri. 

• Počty úmrtí spôsobených vojnou a hladomorom budú dosahovať desiatky miliónov, 

dokiaľ nedôjde k poklesu počtu obyvateľov natoľko, aby to Zem dokázala zvládnuť. 

Prístup k vode bude hlavnou príčinou vojen. 

• Bohaté oblasti ako USA a Európa sa stanú pevnosťami a budú sa snažiť zabrániť 

príchodu miliónov prisťahovalcov zo zatopených častí sveta. 

• Bude nevyhnutné šírenie jadrových zbraní. Japonsko, Južná Kórea a Nemecko vyvinú 

vlastné jadrové zbrane, rovnako ako Irán, Egypt a Severná Kórea. Izrael, Čína, India a 

Pakistan budú pripravené použiť jadrové zbrane. 

• Do roku 2010 bude v Európe a USA o tretinu viac dní s teplotami nad 32 stupňov 

Celsia. Podnebie bude vytvárať problémy pre poľnohospodárov v dôsledku búrok, 

sucha a tepla. 

• Európa bude mať problémy s obrovskými počtami prisťahovalcov. Ľudia zo 

Škandinávie budú hľadať teplejšie podnebie na juhu. Južná Európa bude obliehaná 

utečencami z postihnutých oblastí v Afrike. 

 

U.S. energetické scenáre pre 21.storo čie 

 

   Dlhodobá energetická prognóza pre USA37, obsahujúca energetické scenáre pre 

21.storočie, bola spracovaná týmom Global Business Network vedeným americkým 

                                                 
36 Peter Schwartz, Doug Randall: An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications 
for United States National Security. U.S. Department of Defense, Washington, D.C., USA,  
October 2003 
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futurológom Peterom Schwartzom. Bola spracovaná pre Pew Center on Global Climate 

Change.  Časový horizont tejto prognózy je rok 2035. Zahŕňa tiež časové horizonty 2005, 

2010, 2015 a 2020.  Obsahuje tri scenáre možného vývoja do roku 2035. Najdôležitejšími 

riadiacimi silami týchto scenárov sú: 

 

• populačný rast 

• demografia a využitie pôdy 

• súkromné investičné rozhodnutia a cenový vývoj kľúčových technológií 

• individuálne rozhodnutia týkajúce sa spotreby, životného štýlu a vôle prijať nové 

technológie 

• verejné politické voľby týkajúce sa energetickej stratégie, technologického vývoja, 

trhovej transformácie a environmentálnej ochrany 

• správanie zahraničných hráčov, špeciálne z tých regiónov, z ktorých USA importujú 

významné množstvá energií  

• vôľa U.S. vlády a všeobecnej verejnosti tolerovať pokračujúcu U.S. závislosť na 

energetických importoch z nestabilných regiónov sveta 

 

 

Scenáre možného vývoja do roku 2035  

 

• Awash in Oil and Gas - trhom riadený scenár založený na dostatku ropy a zemného 

plynu pre U.S. spotrebiteľov a lacnej energii pre U.S. ekonomiku 

 

• Technology Triumphs - scenár riadený trhom, technologickými inováciami a 

politickými rozhodnutiami 

 

• Turbulent World - udalosťami riadený scenár charakterizovaný tvrdými stresmi a 

rozsiahlymi výzvami 

 

                                                                                                                                                                 
37 Irving Mintzer, I. Amber Leonard, Peter Schwartz, Global Business Network: U.S. 
Energy Scenarios for the 21st Century. Prepared for the Pew Center on Global Climate 
Change. Pew Center on Global Climate Change, Arlington, Virginia, USA, July 2003 
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Scenár Awash in Oil and Gas 

 

   Trhom riadený scenár založený na dostatku ropy a zemného plynu pre U.S. 

spotrebiteľov a lacnej energii pre U.S. ekonomiku 

 

2005-2010  

• Kľúčoví členovia OPEC zvyšujú produkciu v snahe ochrániť podiel na trhu, svetová 

cena ropy klesá na 23 dolárov za barrel v roku 2005 

• Rapídna expanzia ťažobných aktivít v severoamerických hraničných oblastiach 

 

2005-2015 

• Neustále investície do rozvoja zemného plynu v Severnej Amerike sú doprevádzané 

pokračujúcimi zdokonaleniami ťažobnej technológie 

• Dostupnosť lacných palív podporuje expanziu vlastníctva automobilov a vzrast 

priemeru vozidlami ročne precestovaných míľ 

 

2010-2015 

• Nové technológie robia severoamerické hraničné zdroje zemného plynu komerčne 

konkurencieschopnými, začína ťažba nových polí, vzrastajú investície do doplňujúcej 

prenosovej a distribučnej infraštruktúry 

 

2015 

• Zvyšuje sa kvalita životných záležitostí, ale jej reálne dopady sú malé 

• Ceny zemného plynu sú okolo 2.70 dolárov za tisíc kubických stôp 

 

2020 

• U.S. spotreba zemného plynu vzrastá na 40 quadov 

 

2035 

• 70 percent uhoľných elektrárni operujúcich v roku 2000 je stále v činnosti 

• Paroplynové elektrárne pokrývajú väčšinu novovznikajúceho dopytu rovnako ako 

nahradzujú uzatvárané uhoľné a jadrové elektrárne 
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Scenár Technology Triumphs 

 

    Scenár riadený trhom, technologickými inováciami a politickými rozhodnutiami 

 

2005 

• Štáty prijímajú prepojené štandardy a spoločné tarifné politiky pre distribuovanú 

generáciu 

• Hybridné plynovo-elektrické vozidlá a zdokonalené vnútorné spaľovacie motory sa 

stávajú komerčne úspešnými na U.S. trhu 

• Microsoft uvádza „SmartHouse“ (múdry dom) software v MS Windows XP Home 2005 

 

2010 

• 10 percent U.S. pracovnej sily pracuje pripojená na diaľku prinajmenšom jeden deň za 

týždeň 

• 20 percent U.S. domov má počítačové energetické riadiace systémy 

• CHP (kombinované tepelné a elektrické) systémy poskytujú elektrinu ekvivalentnú 13 

percentám nárastu dopytu po elektrine od roku 2000 

 

2015 

• Iniciatíva FreedomCar vedie k cenovo efektívnym palivovým článkom pre vozidlá 

• California Fuell Cell Collaborative uvádza cenovo efektívne palivové články 

 

2020 

• Solárny fotovoltický elektrický systém je cenovo konkurenčný pre širokú varietu trhov a 

aplikácií 

• prírodný plyn a biopalivá sú požívané v komerčných palivových článkoch 

• predaj automobilov s čistými vodíkovými palivovými článkami s palubným 

uskladňovaním vodíka dosahuje 5 percent predaja nových automobilov 

• palivové články spojené s mikroturbínami sú zavádzané  v CHP aplikáciách 

 

2035 

• Regionálne infraštruktúry pre vodíkovú  produkciu, skladovanie a distribúciu je 

vytváraná na Západe, Stredozápade, Juhozápade a v Apalačii 
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Scenár Turbulent World  

 

   Scenár riadený udalosťami charakterizovaný tvrdými stresami a rozsiahlymi výzvami 

 

2005-2010 

• U.S. energetická politika sa zameriava na importnú závislosť a domáce zdroje vrátane 

vývoja novej generácie jadrových elektrárni 

 

2010 

• Po viacerých rokoch veľkých narušení radikálni fundamentalisti zvrhávajú vládu 

v Saudskej Arábii 

• Svetové ceny ropy sa viac ako zdvojnásobujú oproti úrovni roku 2000 

• Teroristický incident v jadrovej elektrárni podvráti dôveru občanov v komerčné jadrové 

elektrárne 

• Federálna vláda iniciuje raketový program vývoja palivových článkov a hydrogénu  

 

2010-2015 

• Záplavy, suchá a teplá narušujú U.S. ekonomiku 

• Snežné búrky a ďalšie extrémne výkyvy počasia zasahujú celú krajinu 

• Prvá komerčná demonštrácia zachycovania a pohlcovania CO2 

 

2020 

• Viac ako milión vozidiel poháňaných palivovými článkami je produkované ročne 

 

2035 

• Svetové ceny ropy sú stále 50 percent nad úrovňou roku 2000 

• CO2 emisie generované elektrinou vzrastajú o 35 percent oproti úrovni roku 2000 

• Emisie uhlíka z vozidiel klesajú hlavne vďaka predajom hybridných elektrických vozidiel 

a vozidiel s palivovými článkami 

• Nehydroobnoviteľné energetické technológie prispievajú k asi 10 percentám U.S. 

dodávok elektriny   



 53 

 

Scenáre Asia 2025  

 

   Správa Asia 202538 spracovaná v roku 1999 týmom expertov pre potreby Pentagónu 

z podnetu amerického futurológa a stratéga Andrewa W. Marshalla - šéfa Office of Net 

Assessment in the U.S. Department of Defense (Pentagón). 

   Správa považuje za hlavnú hrozbu a hlavného konkurenta pre USA v časovom 

horizonte do roku 2025 Čínu, či už silnú alebo slabú, stabilnú alebo nestabilnú. 

 

   Správa obsahuje 5 alternatívnych scenárov vývoja Ázie do roku 2025: 

 

• Unstable China 

 

• Strong China 

 

• The New South Asian Order 

 

• Asia Realigns 

 

• The New Sino-Indian Condominium 

 

Globálne scenáre 2025 pod ľa Royal Dutch / Shell 

 

   Royal Dutch / Shell zverejnila v januári 2005 najnovšiu sadu globálných scenárov. 

Globálne scenáre 2025 – The Shell Global Scenarios 2025 nadväzujú na 

predchádzajúce sady globálnych scenárov, ktoré boli publikované v predošlých rokoch. 

Globálne scenáre do roku 2025 zahrňujú dohromady tri základné scenáre: 

 

� Low Trust Globalization – Málodôverihodná globalizá cia 

� Open Doors – Otvorené dvere 

                                                 
38 Asia 2025. Report of the Office of Net Assessment Department of Defense, U.S. 
Department of Defense, Washington, D.C., 1999 
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� Flags – Vlajky  

 

   Globálne scenáre do roku 2025 predstavujú možné alternatívne budúcnosti podmienené 

pôsobením základných riadiacích síl. Základné riadiace sily týchto scenárov sú: 

 

� Bezpečnos ť 

� Trhové podnety 

� Sociálna súdržnos ť 

 

   Možné podoby budúceho globálneho sveta sa pohybujú medzi nasledovnými tromi 

variantami: 

 

� Trhovo-centrický svet  

� Štáto-centrický svet  

� Občiansko-spolo čensko-centrický svet  

 

   Scenáre uvádzaqjú takisto základné trendy, ktoré budú pôsobiť v časovom horizonte do 

roku 2025. Tieto trendy sú následovné: 

 

� Globalizácia je pretváraná USA a Čínou a Európa a Japonsko pôsobia ako 

soft power – mäkké mocnosti 

� Vytvára sa globálny trh s legislatívnymi službami a  produktami 

� Prebieha transformácia národných štátov na trhové š táty 

 

Scenár Málodôverihodná globalizácia  – Tento scenár je postavený na pôsobení 

trhových síl spolu s rastúcou nedôverou účastníkov trhu, ktorí musia vynakladať obrovskú 

energiu na svoju ochranu. 

 

Scenár Otvorené dvere  – Tento scenár je postavený na postupujúcom pokroku 

globalizácie spojenom s tendenciami rastu sociálnej súdržnosti. 

 

Scenár Zástavy  – Tento scenár je postavený na pokračovaní procesov globalizácie 

spojenom s fragmentarizáciou spoločností a vzniku rôznych diverzifikovaných skupín 

fungujúcich pod rôznymi zástavami. 
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Súčasťou globálnych scenárov do roku 2025 sú potenciálne šoky resp. divoké karty: 

 

� Ozbrojené konflikty – India-Pakistan, Čína-Tchajwan, Kaukaz  

� Fiskálne krízy – USA, Japonsko, EÚ, Brazília  

� Bankové krízy – Čína 

� Rozvrat zásobovania ropou – Stredný Východ  
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Kistlerová cena – prvá futurologická cena 

 

   Kistlerová cena – The Kistler Prize je prvou futuro logickou cenou. Táto cena je 

každoročne udeľovaná Nadáciou pre budúcnos ť - Foundation For the Future.   

  Nadácia pre budúcnosť  bola založená v roku 1996 Walterom P. Kistlerom  v Bellevue 

v americkom štáte Washington a podporuje výskum pre lepšie porozumenie faktorom, 

ktoré môžu mať veľký vplyv na budúcnosť ľudstva. Nadácia pre budúcnos ť sa zaoberá 

veľmi dlhodobým smerovaním ľudstva s časovým horizontom roku 3000.  

Usporiadala viacero seminárov a konferencií, kde sa diskutovalo o možnom vývoji ľudskej 

civilizácie do roku 3000 a jej nosným projektom je projekt Humanity 3000. 

   Kistlerová cena je pomenovaná po americkom vizionárovi a filantropovi  Walterovi P. 

Kistlerovi. Cena je ude ľovaná za originálne a inovatívne príspevky k porozu meniu 

spojenia medzi ľudským genómom a ľudskou spolo čnos ťou. 

   Cena pozostáva z peňažnej odmeny 100 000 amerických dolárov a 200 gramo vej 

zlatej medaily. 

   Kistlerová cena bola doteraz udelená 6 špičkovým vedcom z rôznych oblastí vedy. 

 

Prvými laureátmi Kistlerovej ceny sa stali:  

 

Edward O. Wilson (1929) – americký biológ a entomológ. Je zakladateľom sociobiológie. 

Pôsobí ako profesor na Harvardovej univerzite.  Je autorom viacerých celosvetovo 

prekladaných odborných i populárnych kníh ako   Sociobiológia – Nová syntéza (1975), 

O ľudskej prirodzenosti (1978), Rozmanitosť života (1992), Consiliencie – Jednota 

znalostí (1998), Budúcnosť života (2002).  Stal sa prvým nositeľom Kistlerovej ceny, ktorá 

mu bola udelená v roku 2000 za originálnu prácu pri výskume sociálnych implikácií 

genetiky. 

 

Richard Dawkins  (1941) – britský zoológ a evolučný biológ. Pôsobí ako profesor na 

Oxfordskej univerzite. Je autorom viacerých odborných i populárnych kníh ako Sebecký 

gén (1976), Rozšírený fenotyp (1982), Slepý hodinár (1986), Rieka z raja (1995), 

Rozprávanie predkov - Púť k úsvitu života (2004). Stal sa druhým nositeľom Kistlerovej 

ceny, ktorá mu bola udelená v roku 2001 za prácu v etológii génov a rozvoj konceptu 

memov ako replikátorov ľudskej kultúry. 
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Luigi L. Cavalli-Sforza  (1922) - taliansky vedec. Pôsobí ako emeritný profesor na 

Stanfordskej univerzite. Je autorom viacerých kníh ako História a geografia ľudských 

génov (1994), Veľké ľudské diaspóry – História diverzity a evolúcie (1995), Gény, ľudia 

a jazyky (2000). Stal sa tretím nositeľom Kistlerovej ceny, ktorá mu bola udelená v roku 

2002 za prácu pri rekonštrukcii evolučnej histórie moderného človeka a pokračujúcu prácu 

na Human Genome Diversity Project.   

 

Arthur Jensen (1923) – americký psychológ. Pôsobí ako emeritný profesor vzdelávacej 

psychológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley v Kalifornii. Zaoberá sa psychometriou. 

Je autorom viacerých kníh ako Vzdelanosť a skupinové diferencie (1973),  G faktor – 

Veda mentálnej schopnosti (1998). Stal sa štvrtým nositeľom Kistlerovej ceny, ktorá mu 

bola udelená v roku 2003 za vedecký výskum ľudskej inteligencie a vytvorenie genetickej 

bázy pre individuálne rozdiely v ľudskej inteligencii.  

 

Vincent M. Sarich (1934) – americký vedec a antropológ. Pôsobí ako profesor 

antropológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley v Kalifornii. Je autorom hypotézy 

molekulárnych hodín, ktorá je považovaná za míľnik v štúdiách ľudskej evolúcie. Je 

piatym nositeľom Kistlerovej ceny, ktorá mu bola udelená v roku 2004 za vedecký výskum 

ľudskej evolúcie.  
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Vytváranie bohatstva v informa čnej spolo čnosti 

Ekonomická podstata prechodu k informa čnej spolo čnosti 

     Pochopenie ekonomickej podstaty prechodu k informačnej spoločnosti má kľúčové 

miesto v súčasnosti i budúcnosti prebiehajúcej civilizačnej transformácii. Zmeny v 

ekonomike a spoločnosti, ktoré prebehli v posledných desaťročiach vo vyspelých 

priemyselných krajinách a následne znamenali celosvetové preusporiadanie svetovej 

ekonomiky, posun ekonomickej i politickej moci a následné zmeny politickej mapy sveta sú 

založené na zmene miesta informácií a znalostí v ekonomike a v spoločnosti a na ich 

zmenenom postavení a funkcii v procese reprodukcie spoločnosti. Táto zmena miesta 

informácií a znalosti v ekonomike a spoločnosti je spojená s nástupom moderných 

informačných technológií a s následným posunom spoločenských priorít a hodnotových 

orientácií smerom k informáciam, znalostiam a poznaniu. Táto zmena znamená zmenenú 

reprodukciu spoločenských a ekonomických štruktúr, ktorej výsledkom je, že súčasná 

štruktúra ekonomiky a spoločnosti vo vyspelých priemyselných krajinách je výrazne odlišná 

od jej podoby pred nástupom moderných informačných technológií. Základom tejto odlišnosti 

je preusporiadanie organizácie a štruktúry spoločnosti tak, že hlavným zdrojom rozvoja 

ekonomiky i spoločnosti sú informácie a znalosti a tieto sa významne podieľajú na 

generovaní nových ekonomických a spoločenských štruktúr. Informácie a znalosti zaujali 

kľúčové postavenie v spoločenskom reprodukčnom procese a v rozhodujúcej miere 

ovplyvňujú vznikajúcu štruktúru ekonomiky, spoločnosti i celej civilizácie.  

   Prechod k informáciám a znalostiam, ako k hlavnému zdroju rozvoja sa uskutočnuje v 

nasledujúcich piatich hlavných smeroch : 

1 / Informa čná technológia sa stáva hlavnou technológiou ekonom ík vyspelých 

priemyselných krajín umož ňujúcou sprístupnovanie a využívanie informácií a zn alostí 

ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky a spolo čnosti.  Informačná technológia 

zabezpečuje taktiež reprodukciu informačných a znalostných zdrojov. Informačná 

technológia postupne nahrádza industriálnu technológiu, alebo ju pretvára a integruje sa s 

ňou aj v priemyselných a poľnohospodárskych odvetviach ekonomiky. 

2 / Informácie, znalosti a poznanie sa stávajú hlavným zdrojom ekonomického a 

spolo čenského rozvoja.  Ďalší rozvoj jednotlivých ekonomík, takisto ako i globálnej 



 59 

ekonomiky ako celku, je závislý na prechode k informáciám a znalostiam ako hlavnému 

zdroju rozvoja. Všeobecný a celosvetový nedostatok zdrojov, ktorý sa obzvlášť prejavuje 

najmä v krajinách východnej a strednej Európy je riešiteľný postupným nahradzovaním 

klasických energetických, surovinových, ľudských a iných zdrojov zdrojmi informačnými a 

znalostnými. Celosvetová limitovanosť zdrojov, ktorá sa prejavuje i v globálnej kríze ľudstva 

najmä v oblasti devastácie životného prostredia, takisto vytvára tlak na prechod od zdrojov 

klasických k zdrojom informačným a znalostným. 

3 / Informácie a znalosti sa v moderných ekonomikách st ávajú hlavnou formou 

kapitálu.  Od polovice šesťdesiatych rokov sa vo vyspelých priemyselných krajinách začali 

objavovať a stávať sa prevažujúcimi nové formy kapitálu ako sú napr. informačný kapitál, 

znalostný kapitál, technologický kapitál, ľudský kapitál a iné. Tento trend ukazuje 

kapitalizáciu predtým neskapitalizovaných oblastí spoločnosti a kapitálom sa tak stala veda, 

vzdelanie, tréning, adaptabilita, pružnosť, organizácia, štruktúra alebo technológia. Investície 

do týchto nových foriem kapitálu prinášajú vo vyspelých ekonomikách mnohonásobne vyššie 

zisky ako investície do priemyselného alebo finančného kapitálu v krajinách menej 

rozvinutých. 

4 / Informácie sa stali novým výrobným faktorom v moder nej ekonomike.  K tradičným 

výrobným faktorom pôde, práci a kapitálu tak pribudol faktor nový a to informácie. Objavenie 

sa informácií ako nového výrobného faktoru spôsobuje zmenu chápania bohatstva, takisto 

ako následne zmenu systému jeho vytvárania a s tým spojenú zmenu štruktúry ekonomiky. 

Nový systém vytvárania bohatstva v modernej ekonomike je potom založený na 

informáciách a znalostiach. Neustále vytváranie a výmena informácií a znalostí sú tak 

podmienkou vytvárania bohatstva. Ak neexistuje v ekonomike vytváranie a pohyb informácií 

a znalostí, potom sa nevytvára ani nové bohatstvo. Tieto skutočnosti vytvárajú požiadavku 

na vytvorenie ekonómie znalostí, ktorá by objasnila miesto a funkciu informácií a znalostí v 

ekonómii. 

5 / Prechod k informáciám ako novému a hlavnému zdroju rozvoja ekonomiky a 

spolo čnosti, novej forme kapitálu i novému výrobnému fakt oru spôsobuje zmenu 

hodnotových orientácií jednotlivca i spolo čnosti , čo je obzvlášť významné pri zmene 

hodnotových orientácií ekonómov i pracovníkov managementu všetkých úrovní. Orientácia 

na klasické zdroje, klasické formy kapitálu i klasické výrobné faktory je jednou z príčin 

zaostávania a nekonkurencieschopnosti mnohých ekonomík, medzi nimi i ekonomík krajín 

východnej a strednej Európy. Hodnotová reorientácia smerom k chápaniu informácií a 
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znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky i spoločnosti, ako novej a hlavnej formy 

kapitálu i ako nového výrobného faktora je jedným z kľúčov k ekonomickej prosperite a 

konkurencieschopnosti a následne k modernému smerovaniu spoločnosti a jej správnemu 

fungovaniu. 

  

Nová paradigma vytvárania bohatstva  

 

    Jednou z hlavných charakteristík novovytvárajúcej sa ekonomiky informačnej 

spoločnosti je nová paradigma vytvárania bohatstva. Táto nová paradigma vytvárania 

bohatstva zahŕňa ako zmenu systému a spôsobu vytvárania bohatstva, tak aj zmenu 

chápania a zdrojov bohatstva. V informa čnej spolo čnosti hlavným zdrojom bohatstva 

sú informácie a znalosti. 

   Historicky ako ľudstvo prechádzalo rôznymi štádiami vývoja, menil sa aj systém 

vytvárania bohatstva. Menilo sa aj samotné poňatie bohatstva. 

   V agrárnej spolo čnosti hlavným zdrojom bohatstva bola pôda a prírodn é zdroje.  

Systém vytvárania bohatstva v agrárnej spoločnosti bol spojený s poľnohospodárstvom 

ako hlavným výrobným sektorom agrárnej ekonomiky.  

   S prechodom k industriálnej spoločnosti sa zmenil aj systém vytvárania bohatstva a 

hlavným zdrojom bohatstva v industriálnej spolo čnosti sa stala práca a kapitál.  

Systém vytvárania bohatstva v industriálnej spoločnosti bol spojený najmä s hlavným 

sektorom ekonomiky, ktorým bol priemysel. Industriálny systém vytvárania bohatstva 

bol charakteristický tromi hlavnými výrobnými fakto rmi, ktorými boli pôda, práca a 

kapitál.   

   Informačná spoločnosť so sebou priniesla ďalšiu zmenu systému vytvárania bohatstva. 

Hlavným zdrojom bohatstva v informa čnej spolo čnos ť sa stávajú informácie a 

znalosti  a hlavným sektorom ekonomiky sa stala výroba, spracovanie a distribúcia 

informácií, ktorá vytvorila základ novej ekonomiky informačnej spoločnosti. 

   Nový systém vytvárania bohatstva novej ekonomiky in forma čnej spolo čnosti je 

založený na informáciach a znalostiach ako hlavnom zdroji ekonomickej moci, 

ekonomickej sily a ekonomického bohatstva.  Mnohí autori rozličných koncepcií 

transformujúcej sa spoločnosti ako napr. Daniel Bell, Alvin Toffler, Heidi Tofflerová, John 

Naisbitt, Patricia Aburdeneová, Peter Drucker, Fritz Machlup, Marc Porat, Manuel 
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Castells, Nicholas Negroponte, Karl Sveiby, Kaoru Yamaguchi, Harlan Cleveland alebo 

Don Tapscott sformulovali svoj pohľad na zmenu systému a zdrojov vytvárania bohatstva. 

V mnohom sa títo autori rozchádzajú, v jednom sa však zhodujú, a to v tom, že informácie 

a znalosti sa stávajú kľúčom k bohatstvu. 

 

Informa čná teória hodnoty 

 

   Informa čná teória hodnoty  predstavuje jadro novo sa vytvárajúcej ekonomickej teórie 

informačnej spoločnosti.  

   Informačná teória hodnoty hovorí o tom, akým spôsobom informácie vytvárajú resp. 

pridávajú hodnotu výrobku alebo služby. 

   Na tomto základe potom vidíme, prečo sa vytváraná štruktúra informačnej spoločnosti 

organizuje okolo informaćných a znalostných zdrojov a prečo sa hierarchická štruktúra 

industriálnej spoločnosti transformuje do sieťovej štruktúry. 

  Pre pochopenie toho, ako informácia vytvára hodnotu, si musíme uvedomiť, že 

informácia je produktom práce nejakých ľudí a moderné informačné technológie 

umožňujú, aby pri produkcii výrobku alebo služby boli využívané také informácie, ktoré sú 

produktom desiatok, stoviek i viac ľudí. Príkladom môže byť software napr. operačný 

systém Windows. Ako príklad si môžeme zobrať porovnanie dvoch projektantov. Jedného 

geniálneho a druhého obyčajného.  

   Ak vstúpia na trh ako konkurenčné produkty produkt projektanta, ktorý je geniálny, ale 

disponuje iba ceruzkou, papierom a pravítkom a projektanta, ktorý geniálny nie je, ale 

disponuje modernou informačnou technológiou, sieťou, hardwarom, softwarom, 

počítačovou grafikou alebo Internetom, potom ten druhý je konkurencieschopnejší, a to 

z toho dôvodu, že ten prvý vyprodukuje produkt, ktorý je výsledkom práce iba jedného 

človeka resp. jeho mozgu, a ten druhý vyprodukuje produkt, ktorý je výsledkom práce 

väčšieho množstva ľudí t.j. projektanta plus ľudí, ktorí vyprodukovali informácie resp. 

informačné produkty, ktoré projektant pri svojej práci využil.  

   Produktivita projektanta bez informačnej technológie je nepochybne nižšia, nech by bol 

akokoľvek geniálny. To platí pre produkciu a produktivitu vo všetkých oblastiach života 

spoločnosti, a teda ako pre priemysel, tak aj pre poľnohospodárstvo, služby, vedu, 

výskum, školstvo, zdravotníctvo a ostatné. 
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   Informačná teória hodnoty nám teda hovorí, že informácie pôsobia v novej ekonomike 

informačnej spoločnosti tak, že vytvárajú alebo pridávajú hodnotu, a informačné 

technológie tieto informácie sprístupňujú a umožňujú vytvárať alebo pridávať viac 

hodnoty, než by to bolo možné bez informačných technológií. 

   Informačná teória hodnoty nám vysvetľuje prečo sa industriálne hierarchie transformujú 

do sietí a prečo sa industriálna ekonomika transformuje na informačnú ekonomiku. 

   Informačná teória hodnoty ukazuje ako informácie, informačné produkty a informačné 

technológie transformujú industriálnu spoločnosť a informačnú spoločnosť. 

   Ak nazeráme na ekonomické procesy ako na procesy kreatívnej deštrukcie, vidíme, že 

dochádza k neustálemu ničeniu starej štruktúry ekonomiky a vytváraniu novej štruktúry na 

základe kombinácie nových výrobných faktorov so starými.  

   Americký ekonóm rakúskeho pôvodu Joseph A. Schumpeter ukázal ako proces 

kreatívnej deštrukcie  predstavuje hlavný motor rozvoja kapitalistickej ekonomiky. Táto 

ekonomika sa vyvíja na základe vnútorných impulzov, ktoré predstavujú inovácie, a tieto 

neustále narušujú ekonomickú rovnováhu a posúvajú ekonomiku na novú úroveň 

ekonomickej rovnováhy. 

   Schumpeter uvádza, že v rámci ekonomického systému jestvuje zdroj energie, ktorý by 

sám od seba porušil každú rovnováhu, ktorá by sa dala dosiahnúť. V hospodárstve 

založenom na konkurencii sa presadzujú nové kombinácie, a to tak, že staré sú 

vyraďované konkurenciou. Nová kombinácia musí podľa Schumpetera odňať nejakým 

starým kombináciam výrobné statky, ktoré potrebuje. V zásade to vždy aj robí. 

Presadzovanie nových kombinácií znamená iné použitie zásoby výrobných statkov 

v hospodárstve.  

   Schumpeter tvrdí, že vyrábať znamená kombinovať věci a sily, ktoré sa nachádzajú 

v našom dosahu. Nová kombinácia sa môže vyskytovať alebo sa vyskytuje vždy len 

diskontinuálne a vznikajú javy charakteristické pre vývoj. Podľa Schumpetera vyrábať veci 

inak, znamená inak kombinovať výrobné statky. 

 

   Schumpeter uvádza nasledovné nové kombinácie výrobných statkov: 

 

� Výroba nového statku, ktorý nie je spotrebiteľom ešte známy, alebo statku novej 

kvality 
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� Zavedenie novej výrobnej metódy, ktorá je pre dané priemyselné odvetvie prakticky 

neznáma. Základom novej výrobnej metódy však nemusí byť nový vedecký objav. 

Môže spočívať aj v novom spôsobe komerčného využívania statku. 

 

� Otvorenie nového trhu odbytu, teda trhu, na ktorom doteraz nebolo zastúpené 

dané priemyselné odvetvie príslušnej krajiny bez ohľadu na to, či tento trh už 

predtým jestvoval alebo nejestvoval. 

 

� Získanie nového zdroja surovín alebo polovýrobkov bez ohľadu na to, či tento zdroj 

už predtým jestvoval, ale my sme naň neprihliadali a pokladali sme ho za 

neprístupný, alebo sa musel najskôr vybudovať. 

 

� Uskutočnenie novej organizácie, ako je vytvorenie monopolného postavenia alebo 

rozpad monopolu. 

 

   V novej ekonomike informačnej spoločnosti produkcia informačných produktov a služieb 

vytvára nerovnováhu na trhoch, kde tieto produkty a služby vstupujú, pričom viac 

informácií v produkte alebo službe znamená automaticky väčší trh pre toho, kto tieto 

produkty a služby na trh uvádza. 

   Generovanie produktov s vä čším obsahom informácií resp. s novými 

informáciami vytvára nerovnováhu na trhu.  Podľa Jacka Hirshleifera a Johna G. 

Rileyho informačné aktivity majú pozoruhodný vzťah k ekonomickej rovnováhe. 

Generovanie informácií je vo veľkej miere nerovnováhu vytvárajúci proces a rozšírovanie 

informácií je rovnováhu opravujúci proces.  

   Ak sa informácie sprístupnia, potom viac účastníkov trhu môže tieto informácie 

transformovať do svojích produktov. Uvádzanie týchto produktov na trh potom opäť 

obnovuje rovnováhu na trhu.   

   Na tomto základe môžeme vysvetliť aj príčiny transformácie industriálnych hierarchií do 

sietí. Keďže jednotliví účastníci svetového trhu sú si dnes vedomí skutočnosti, že viac 

informácií v produkte znamená vyššiu konkurencieschopnosť a väćší trh, potom hľadajú 

cesty ako sa k týmto informáciam čo najrýchlejšie dostať.  

   Najrýchlejšou cestou k potrebným informáciam je sieť.  

   Sieť teda umožňuje rýchlejší prístup k informáciam, čo znamená možnosť implantovať 

do produktu viac informácií a získať väčší trh. 
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   Sieť pôsobí zároveň ako prostriedok vyrovnávania globálnej ekonomickej nerovnováhy, 

keďže globálne disipuje informácie a pôsobí tak ako stabilizačný faktor vytvárajúcej sa 

štruktúry novej ekonomiky informačnej spoločnosti.   

 

    

Základné charakteristiky informa čnej teórie hodnoty: 

  

� Informácie pôsobia antientropicky teda proti zvyšovaniu entropie  

 

� Informácie in-formujú čiže vytvárajú štruktúru ekonomiky a spoločnosti 

 

� Generovanie informácií a ich vteľovanie do produktov vytvára nerovnováhu v tých 

častiach ekonomiky, v ktorých konkurenčné produkty neobsahujú práve 

generované informácie 

 

� Produkt, ktorý vzniká na základe generovaných informácií, získava väčší podiel na 

trhu 

 

� Rozširovanie čiže disipácia  informácií a ich vteľovanie do konkurenčných 

produktov potom zasa rovnováhu obnovuje 

 

� Informácie sa do nového produktu vteľujú tak, že tento vzniká ako nová kombinácia 

informácií a starého produktu 

 

� Týmto spôsobom prebieha proces kreatívnej deštrukcie v informačnej spoločnosti 

 

� Nové smery vývoja, ktoré bývajú väčšinou uvádzané ako informačné technológie, 

nové materiály a biotechnológie, nie sú nič iné ako nové kombinácie starých 

výrobných faktorov s informáciami 

 

� V globálnej svetovej ekonomike, krajina, ktorá investuje do informačných 

technológií, informatizácie, vedy, výskumu atď. získava potom väčší podiel na 

trhoch a v krajinách, ktoré do informatizácie neinvestujú, dochádza potom k rastu 

ekonomickej nerovnováhy 
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   Zaujímavou skutočnosťou pri pokusoch o zmenu prístupu k vytváraniu bohatstva a o 

novú formuláciu tohoto problému je skutočnosť, že tak robia predovšetkým odborníci 

neekonómovia, a to prevažne odborníci z oblasti futurológie, sociológie, filozofie, 

synergetiky alebo teórie managementu a využívajú pri tom globálny pohľad na vývoj 

spoločnosti a jej civilizačnú transformáciu. Svojimi závermi však vytvárajú východiskové 

rámce pre analýzu tohoto problému ekonómami teoretikmi. 

   Pochopenie zmeny paradigmy vytvárania bohatstva znamená zároveň zmenu 

hodnotových orientácií jednotlivca, spoločnosti i civilizácie. Túto zmenu hodnotových 

orientácií by mala spájať zmena orientácie z konzumu spotrebných materiálnych statkov 

k rastu ľudského intelektu a zväčšovaniu duševného bohatstva. Táto preorientácia by 

mala napomôcť nájdeniu novej trajektórie civilizačného rozvoja, ktorá by bola 

východiskom z dnešnej globálnej civilizačnej krízy. 



 66 

 

Transformácia organizácie v informa čnej spolo čnosti 

 

   Civilizačná transformácia industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú je tesne 

previazaná so zmenou organizačných štruktúr ekonomiky a spoločnosti. Tieto 

organizačné štruktúry sa transformujú spolu so základnými  princípami spoločnosti a 

civilizácie. Zrýchľujúci sa proces evolúcie ľudskej civilizácie sa premieta do zrýchlenia 

procesov evolúcie organizácie. Základný vytvárajúci sa skrytý kód vznikajúcej informačnej 

spoločnosti je spoločný aj pre novovznikajúce organizačné formy. Dnešné korporácie sú 

od základov odlišné od podnikov industriálnej éry. Možno o nich právom hovoriť ako o 

informačných spoločnostiach - ako o organizáciach informačnej spoločnosti. 

   Transformácií organizácie v období prechodu k informačnej spoločnosti sa venuje 

množstvo teoretikov i praktikov a objavili sa viaceré teoretické i praktické školy, ktoré sa 

zaoberajú vývojom organizácie, organizačných foriem, manažmentu, podnikov atď.  

 

• Rámce organizačnej zmeny zreteľne vymedzuje stupeň prebiehajúcej civilizačnej 

transformácie, keďže organizačná zmena prebieha v rámci tejto transformácie. Za 

základné teoretické východiská organiza čnej zmeny sú teda všeobecne 

považované práce pojednávajúce o  civiliza čnej a spolo čenskej  transformácií.  Tu 

treba spomenúť práce Alvina Tofflera (Toffler 1970, 1980, 1984,  1990), Johna 

Naisbitta (Naisbitt 1980, 1985, 1986), Petra Druckera (Drucker 1969, 1990, 1993, 1994, 

1995), Yoneji Masudu (Masuda 1980), Manuella Castellsa (Castells 1996, 1997, 2000), 

Francisa Fukuyamu (Fukuyama 1990, 1997), či Hazel Hendersonovej (Henderson 

1981, 1991, 1996).  Uvedení autori formulujú základné princípy fungovania organizácie 

ako súčasť prebiehajúcej civilizačnej transformácie. Organizácia informačnej 

spoločnosti postupne nahradzuje organizáciu industriálnej spoločnosti. Princípy 

industrializmu vtláčali formu organizáciam industriálnej spoločnosti a pripodobňovali ich 

k stroju resp. mechanizmu. Informácie vtláčajú formu organizácii v informačnej 

spoločnosti.  Informácie tak in-formujú organizáciu a stávajú sa základným zdrojom jej 

rozvoja.  

 

• Paradigmatické východiská prebiehajúcej organiza čnej zmeny na črtávajú práce 

teoretikov paradigmatickej zmeny.  Tu patria práce Fritjofa Capru (Capra 1984, 1988, 

1995, 1996, 2002), Davida Bohma (Bohm 1976, 1980, 1992, 1995), Ilyu Prigogina 
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(Prigogine 1984, 1991), Petra Sengeho (Senge 1990, 1994), Dona Becka, Kevina 

Kellyho (Kelly 1996, 1998), Jaya Forrestera (Forrerster 1965), Hermana Maynarda 

(Maynard 1993) či Susan Mehrtensovej (Mehrtens 1993).  Teoreticko-metodologické 

koncepty využívané pre vysvetľovanie spoločenskej a civilizačnej transformácie sú 

využívané takisto ako základné teoreticko-metodologické koncepty organizačnej 

zmeny. Meniaca sa organizácia názorne ukazuje posun od mechanistických konceptov 

industriálnej spoločnosti k vytvárajúcim sa holistickým konceptom informačnej 

spoločnosti.   

 

• Praktické skúsenosti pretvárania organizácie pretvo rené do teoretických 

modelov či konceptov možno nájs ť v prácach  Russella Ackoffa (Ackoff 1981), Dee 

Hocka (Hock 1999), Arie de Geusa (de Geus 1988, 1990, 1997), Williama Davidowa 

(Davidow 1992), Michaela Maloneho (Malone 1992), Waltera Wristena (Wristen 1992), 

Ichaka Adizesa (Adizes 1988, 1990, 1992, 1996, 1997), Paula Hawkena (Hawken 

1993, 1999), Amory Lovinsa (Lovins 1999), Hunter Lovinsovej (Lovins 1999),  Johna 

Renescha (Renesch 1992, 2000), Shosany Zuboffovej (Zuboff 1988, 2002), Jamesa 

Maxmina (Maxmin 2002), Verny Alleeovej (Allee 1997, 2002), Rogera Camrassa 

(Camrass 2001), Martina Farncomba (Farncombe 2001), Tachi Kiuchiho (Kiuchi 2003), 

Billa Shiremana (2003), Christophera Meyera (Meyer 1998, 2003), Esther Dysonovej 

(Dyson 1997), Stana Davisa (Davis 1991, 1998, 2003), Billa Davidsona (Davidson 

1991) Michaela Hammera (Hammer 1993, 2002), Jamesa Champyho (Champy 1993), 

Dona Tapscotta (Tapscott 1996, 2000), Davida Ticolla (Ticoll 2000), Alexa Lowyho 

(Lowy 2000), Davida Ronfeldta (1996, 2001), Johna Arquillu (2001), Abrama Shulskeho 

(Shulsky 1997), Jeffrey Stampsa (Stamps 1980, 1982, 1994) či Jessicy Lipnackovej 

(Lipnack 1982,1994).  Viacerí uvedení autori sformulovali vo svojích prácach originálne 

teoretické koncepty organizácie kompatibilné s konceptami predchádzajúch dvoch 

skupín autorov. 

 

Nová  paradigma organizácie v informa čnej spolo čnosti 

 

    Novú paradigmu organizácie v informačnej spoločnosti môžeme charakterizovať 

následovne: 
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1. Vytvára sa široká varieta nových organiza čných foriem. Vytváranie širokej variety 

nových organizačných foriem je charakteristické pre pokračujúci prechod k informačnej 

spoločnosti. Postupné zanikanie tradičných industriálnych hierarchických štruktúr, ktoré 

dominovali industriálnemu veku, prebieha zároveň s vytváraním nových organizačných 

foriem postavených na báze nehierarchických sieťových štruktúr. Unifikácia 

organizačných foriem industriálnej spoločnosti je postupne nahradzovaná rastúcou 

diverzifikáciou organizačných foriem.  

 

2. Základná paradigma organizácie v informa čnej spolo čnosti je holistická.  Môžeme 

hovoriť o holistickej paradigme organizácie, ktorá nahradila resp. postupne nahrádza 

mechanistickú paradigmu organizácie. Ak hovoríme o holistickej paradigme 

organizácie, táto zahŕňa jej základné charakteristiky ako organizmu, ako učiacej sa 

organizácie, ako informačnej spoločnosti, ako siete atď. Vidíme, že všetky tieto 

charakteristiky sú vo svojej podstate holstické resp. k holistickému chápaniu smerujú. 

 

3. Organizácia je chápaná ako živý organizmus. Pre pochopenia procesov 

transformácie organizácie v informačnej spoločnosti je dôležité nazerať na organizáciu 

ako na živý celok. Zatiaľ čo v období industrializmu bola organizácia nazeraná, 

štrukturovaná a riadená ako mechanizmus, ako stroj, v informačnej spoločnosti funguje 

organizácia ako živý organizmus. 

 

4. Organizácia je chápaná ako vyvíjajúci sa organiz mus v procese evolúcie. Vývoj 

organizácie je chápaný ako evolučný proces. Organizácie sú chápané ako živé 

organizmy so svojími životnými cyklami. Prechádzajú teda štádiami zrodu, rastu, 

vyspelosti, úpadku a zániku. Prechod k informačnej spoločnosti plus stupeň ľudského 

poznania umožňujú alternatívny scenár, a to vedomú transformáciu spoločnosti. 

 

5. Organizácia je chápaná ako informa čná spolo čnos ť. Zmena miesta informácií a 

znalosti v ekonomike a spoločnosti je spojená s nástupom moderných informačných 

technológií a s následným posunom spoločenských priorít a hodnotových orientácií 

smerom k informáciam, znalostiam a poznaniu. Táto zmena znamená zmenenú 

reprodukciu spoločenských a ekonomických štruktúr. Základom tejto zmeny je 

preusporiadanie organizácie a štruktúry spoločnosti tak, že hlavným zdrojom rozvoja 
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ekonomiky i spoločnosti sú informácie a znalosti a tieto sa významne podieľajú na 

generovaní nových ekonomických a spoločenských štruktúr. 

 

6. Organizácia je chápaná ako u čiaca sa. Vo vznikajúcej informačnej spoločnosti je 

jednou z podmienok prežitia organizácie v meniacom sa prostredí jej fungovanie ako 

učiacej sa organizácie. Schopnosť učiť sa je spojená so schopnosťou adaptovať sa na 

meniace sa podmienky. 

 

7. Organizácia je chápaná ako dynamická.  V informačnej spoločnosti je organizácia 

chápaná ako dynamická, neustále sa vyvíjajúca, prispôsobujúca a učiaca sa štruktúra. 

Statické chápanie ekonomiky a organizácie v industriálnej spoločnosti je v informačnej 

spoločnosti nahradené dynamickým chápaním ekonomiky a organizácie. 

 

8. Organizácia je chápaná ako otvorený systém.  Tak ako je informačná spoločnosť 

otvorenou spoločnosťou, musí ňou byť aj každá jednotlivá organizácia. Neustála 

výmena informácií s okolím vyžaduje aby organizácia fungovala ako otvorený systém. 

 

9. V organizácii nahradila sie ť hierarchiu ako základnú organiza čnú štruktúru. 

Sieťová organizácia sa stáva hlavnou organizačnou štruktúrou informačnej spoločnosti. 

Siete postupne nahradzujú klasické industriálne hierarchie. Vzniká sieťová organizácia 

ekonomiky, spoločnosti i civilizácie. Do sietí sa transformujú podniky, náboženské 

organizácie, neziskové organizácie i komunity. 

 

10.Organizácia je riadená víziou a je organizovaná na princípoch swarmingu. 

V informačnej spoločnosti vzniká nová forma organizovania resp. organizácie tzv. 

swarming (organizovanie do roja), kedy jednotlivé podštruktúry organizácie nie sú 

vzájomne prepojené, nie sú riadené a koordinované priamo, ale prostredníctvom 

spoločnej vízie. 

 

11.Organizácia má svoju v čeliu myse ľ. Vyspelejšie formy organizácie sú spojené s tým, 

čo Kevin Kelly nazýva včelia myseľ. Je to určitá forma emergentného riadenia, kde 

vedenie nie je zamerané na kontrolu, ale naznačuje či ukazuje konkrétny cieľ. 

Predpokladá víziu budúcnosti alebo sa snaží víziu budúcnosť predvídať. 
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12.Organizácia je charakteristická rastúcou intelig enciou. Organizačné formy 

informačnej spoločnosti sú charakteristické neustále rastúcou inteligenciou. Rast tejto 

inteligencie je spojený s vlastnosťami modernej informačnej technológie, ktorá 

umožňuje vzrast vnútornej inteligencie plus vzrast sieťovej inteligencie následkom 

prepájania jednotlivých inteligentných organizácií do sietí. 

 

13.Kreativita je predpokladom rozvoja organizácie. Základným prepokladom rozvoja 

organizácie v informačnej spoločnosti je kreativita spojená so schopnosťou hľadať, 

používať a generovať informácie. Zisk je v rozhodujúcej miere generovaný kreativitou. 

Vyššia kreativita umožňuje viac zisku. Zisk sa nedosahuje na úkor druhého.  Trhová 

ekonomika informačnej spoločnosti bude založená na generovaní zisku kreativitou 

namiesto dosahovania zisku na úkor druhého 

 

14.Vznikajú kolaboratívne siete.  Vznik kolaboratívnych čiže spolupracujúcich sietí bude 

podporovať vzájomný rozvoj organizácií. Siete budú vzájomne prepájané do uzlov a 

začnú vznikať tzv. transinštitúcie čiže vzájomné prepojenie rôznych sietí príp. sietí a 

hierarchií. 
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Pretváranie organiza čných foriem v informa čnom veku  

 

   Vytváranie širokej variety nových organizačných foriem je charakteristické pre 

pokračujúci prechod k informačnej spoločnosti. Postupné zanikanie tradičných 

industriálnych hierarchických štruktúr, ktoré dominovali industriálnemu veku, prebieha 

zároveň s vytváraním nových organizačných foriem postavených na báze 

nehierarchických sieťových štruktúr. Vznik informačnej ekonomiky v 50-ych rokoch 

20.storočia bol spojený s hľadaním nových organizačných foriem, ktoré by viac vyhovovali 

vytvárajúcej sa informačnej spoločnosti. Tu sa ukázala výhoda myslenia dopredu 

v dlhodobých časových horizontoch, ktoré spolu s umením kreatívneho designu umožnili 

vytvárať nové podoby organizácií a organizačných štruktúr.  

   Futurologické myslenie ukázalo svoje prednosti aj v oblasti vytvárania nových 

organizácii. Americký futurológ a profesor MIT Jay Forrester  publikoval v roku 1965  

článok, v ktorom navrhol nový korporatívny design.   Tento článok bol publikovaný 

v časopise Industrial Management Review  pod názvom Nový korporatívny design (A 

New Corporative Design)  (Forrester 1965). Forrester tu  upozornil na nedostatok 

invencie v oblasti sociálnej organizácie, ktorý je v rozpore s odvážnymi experimentami 

v technológii.  

   Forrester tvrdí, že značný myšlienkový potenciál odvodený z niekoľkých storočí politiky, 

národnej vlády, ekonomiky a psychológie odhaľuje ničivý vplyv autoritatívnej organizácie 

na iniciatívu a inováciu. Bez ohľadu na prínosy autoritatívneho riadenia doby minulej, toto 

riadenie sa stáva menej a menej vhodným. V autoritatívnej štruktúre ľudia podľa 

Forrestera cítia, že nemôžu  meniť prostredie a preto nie sú otvorení voči informáciam, 

ktoré by ho mohli zmeniť.  

   V novej korporácii, ktorú načrtol Forrester, by jednotlivci nemali mať nadriadeného, ale 

stále sa meniacu štruktúru vzťahov, slobodne pristupujúcu k jednotlivcovi. Politika 

korporácie by sa mala upravovať tak, aby tu existovala konkurencia medzi samotným 

záujmom jednotlivca a cieľom celej organizácie. Forrester tiež anticipoval rozširovanie 

ziskových centier v rámci korporácie s tvrdením, že každý muž alebo malý tým by mal byť 

ziskovým strediskom a mal by mať postavenie podobné postaveniu vlastníka a manažéra. 

Forresterov návrh novej korporácie anticipoval reštrukturalizáciu prostredníctvom 

elektronického spracovania a úlohu počítačov pri rozkladaní pyramíd byrokracie. Podľa 
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Forrestera počítače predstavujú podnet na preskúmanie základného vzťahu medzi 

informáciami a úspechom podniku.  

  Forrester umiestnil do stredu stratégie korporácie vzdelanie a odbornú prípravu. Tvrdil, 

že približne 25 percent celkového pracovného času všetkých ľudí v korporácií by sa malo 

venovať príprave pre úlohy budúcnosti. Svoje predstavy novej korporácie videl Forrester 

ako realizovateľné vybudovaním novej organizácie zdola nahor podľa nového vzoru. 

   Základné trendy pretvárania organizačných štruktúr v informačnom veku prentovali 

americkí futurológovia John Naisbitt a Patricia Aburdeneová  v knihe Pretváranie  

korporácií - Transformovanie vašej práce a vašej sp oločnosti pre novú informa čnú 

spolo čnos ť (Re-Inventing the Corporation - Transforming Your Job and Your 

Company for the New Information Society),  ktorú publikovali v roku 1985 . 

   John Naisbitt a Patricia Aburdeneová  v knihe Pretváranie korporácií  uvádzajú 

desať základných  trendov pretvárania korporácií v inform ačnej spolo čnosti.  Tieto 

trendy sú nasledovné (Naisbitt, Aburdene 1987): 

 

• Podniky, ktoré vytvoria najpriaznivejšie prostredie  pre osobný rast, prilákajú 

najlepších ľudí.  Ak existuje nejaký faktor, ktorý spôsobí rozdiel na trhu pracovných síl 

riadenom ponukou, potom je to príležitosť osobného rastu. Musíte investovať svoj 

talent, váš ľudský kapitál do podniku, ktorý vám poskytne najlepšiu a najväčšiu 

návratnosť. V najlepších podnikoch váš rast a rast podniku sú v súlade a vzájomne sa 

udržujú pri živote. Neznamená to, že podniky sú altruistické. Jednoducho je to dobrá 

zhoda, usporiadanie zisk / zisk. Najcharakteristickým znakom pretváraného 

podniku je, že je miestom, v ktorom zamestnanci dos ahujú osobný rast. Živné 

prostredie rastu je pracovisko, kde ľudia hovoria o svojej práci, vymieňajú si svoje 

myślienky, kde vrcholoví manažéri a noví zamestnanci sa vzájomne poznajú a často 

pracujú spolu, kde sa ľudia učia na podujatiach organizovaných podnikom jako 

prednášky a koncerty jako i pomocou cestovania za špecializovanou prípravou alebo 

stimuláciou. Je to pracovisko,  kde ľudia pracujú na tom, čo ich najviac zaujíma,  

hoci to tiež znamená  rozšírenie o naučenie sa nových úloh týkajúcich sa práce alebo o 

prácu v nových oddeleniach, aby sa získal cit pre podnik ako celok. Korporáciu 

musíme pretvori ť na miesto, kam ľudia prichádzajú aby rástli namiesto 

očakávania, že ľudia si realizujú svoju potrebu rastu v mimopracovn om čase. 
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• V rámci korporácie bude novou úlohou manažéra kulti vova ť a zachováva ť 

priaznivé prostredie osobného rastu. Ak korporácia je architektom tohoto nového 

prostredia osobného rastu, potom je manažér staviteľom. V pretvorených 

spoločnostiach sa presúvame od manažéra, ktorý prikazuje, k manažérovi, ktorý 

pomáha. Zvykli sme si uvažovať, že manažérovou prácou je poznať všetky odpovede. 

Nový manažér by mal nielen poznať otázky, ale sa aj o ne zaujímať a zapojiť ďalších 

do hľadaní odpovedí. Dnešný manažér musí byť viac nápomocný - niekto skúsený 

v získavaní odpovedí od ostatných, možno od ľudí, ktorí ani dokonca nevedia, čo vedia. 

Úlohou manažéra je vytvori ť živné prostredie osobného rastu, okrem príležitost í 

prispieva ť k rastu inštitúcie. To je prototy manažéra, ktorý pomáha, úloha, ktorú 

podniky budú silne podporova ť u svojich manažérov v novej informa čnej 

spolo čnosti. Najúspešnejšie podniky novej informa čnej éry sa zapájajú do novej 

úlohy mana źéra jako človeka, ktorý rozvíja a kultivuje ľudský potenciál.  

 

• Systémy odme ňovania, ktoré odme ňujú výkon inovácie, transformujú zákazníkov 

do akcionárov. Budúcnosťou podniku je vylúčiť rozdiely medzi robotníkmi, manažérmi 

a majiteľmi tým, že sa zo všetkých stanú kapitalisti. Stará definícia adekvátneho balíka 

odmien (dávok, mzdy a bezpečnosti) je na dnešnom pracovisku neaktuálna. Dnes sa 

odmena meria akciami spoločnosti a podielmi na zisku , ktoré môžu byť oveľa vyšśie 

jako mzdy. V inovačných spoločnostiach kľúčovým slovom je stimul. Skúma sa celá 

škála nových modelov: plány odmien, plány akcií jako stimulov, ESOP (employee 

stock-option plans), podiely na zisku, priame vlastníctvo zamestnanca. Tieto rôzne, 

niekedy zložité finančné modely, majú dve kĺúčové charakteristiky:a) Majú cieľ 

ponúknuť stimul k lojálnosti a produktivite, b) Presúvajú sa z kancelárie vrcholového 

pracovníka k priemernému zamestnancovi. Výber akcií a odmien, kedysi výsada 

niekoľkých vrcholových zamestnancov, sa teraz značne rozšíril. V prototype nových 

podnikov sú ľudia platení nie za svoje miesto v organiza čnej schéme, ale za 

poduktivitu. Odmena za výkon nahrádza plat len za t o, že sa ráno ukážete.  

 

• Bude sa prechádza ť od kme ňových zamestnancov k zmluvným pracovníkom, čo 

je súčasťou širšieho trendu dohôd na rôzne služby. Prenajímanie zamestnancov 

alebo práca na dohodu buď pre oddelenie alebo celý podnik zaznamenáva 

fenomenálny boom. Bude to nastávajúci trh riadený ponukou pracovných síl, ktorým sa 

práca na zmluvu stane rozšírenou alternatívou tradičného zamestnania. Prenajímanie 
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zamestnancov by malo byť najlepším spôsobom pre malopodnikanie ako prilákať 

najlepších ľudí v čase nastávajúceho trhu riadeného ponukou pracovných síl. Podniky 

na trhu riadenom ponukou pracovných síl s obrovskou konkurenciou dobrých 

zamestnávateľov budú musieť zaviesť rozmanité preferencie pracovného štýlu - 

pohyblivý pracovný čas, prácu na čiastkový úväzok, zdieľanie práce a iné usporiadania. 

Dve veci pomôžu: počítače a podniky, ktoré sa špecializujú na sprostredkovanie ľudí 

pomocou zmluvy. Počítač pomôže sledovať zložitosť  vznikajúcu v súvislosti s mnohými 

zamestnancami na rôzne typy úväzku. A podniky, ktoré vyuźívali doteraz len dočasnú 

výpomoc, budú tiež mať ľudí na zmluvu, trvalo čiastkový úväzok a s trvalým zdieľaním 

práce. 

 

• Autoritatívny štýl riadenia zhora nadol ustupuje ri adeniu v prepojených sie ťach, 

kde sa ľudia vzájomne od seba u čia horizontálne, kde každý je zdrojom pre 

ďalšieho pracovníka a kde každý človek dostáva podporu a pomoc z mnohých 

rôznych smerov. V niektorých korporáciach nová etika korporácií nahlodáva tradičný 

pojem zdravej konkurencie. Zamestnanci sa učia požiadať spolupracovníkov o pomoc 

namiesto toho, aby to sami riešili v rámci konkurencie alebo sa obrátili na manažéra. 

V niektorých podnikoch sa prepájanie do sietí inštitucionalizuje 

 

• Mnoho podnikov sa pretvára na zväzy podnikate ľov, ktoré pôsobia pod hlavnou 

strechou korporácie. Podnikatelia v rámci podniku sú ľudia s podnikateľskými 

schopnosťami, ktorí sú v korporáciach zamestnaní. Ale namiesto toho, aby odišli 

z podniku a otvorili si svoj vlastný podnik, tvoria toto nové podnikanie v rámci svojho 

podniku. Je to usporiadanie zisk / zisk. Podnik si udrží talentovaného zamestnanca a 

inovatívne nové podnikanie, zamestnanec dostane uspokojenie za vývoj svojej 

myšlienky bez nebezpečenstva, že by musel z podniku odísť a začať podnikať. Ak 

umožníme tvorivému intuitivnému podnikate ľovi udrža ť kontrolu a 

zodpovednos ť za podnik, korporácia dosiahne aj spokojnos ť zamestnancov, aj 

lepší výsledok.  

 

• V pretvorenej korporácii bude kvalita všetkým. Pre spotrebiteľa sa hodnota rovná 

súčtu kvalitných výrobkov, kvalitnej služby, kvalitného prostredia, kvalitných vzťahov 

medzi zamestnancami a zapojenie všetkých do kvality. Spotrebitelia vnímajú kvalitu 

v rámci celku, nie u častí, výroba musí ponúkať kvalitu v celku při svojich vzťahoch 
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s verejnosťou. V tomto hľadaní kvality sa zdá, že ľudia hľadajú niečo trvalé v čase 

zmeny. Podľa Paula Hawkena  kvalita je reprezentovaná meniacim sa vz ťahom 

medzi hmotou a informáciami v tovaroch a službách. Tento posun vo vz ťahu 

hmota - informácie je posunom k vyššej kvalite a je  charakteristický pre novú 

informa čnú ekonomiku.  Domy sú menšie, hoci sa stávajú inteligentnejšími, keď 

používame mikroprocesory pre funkcie všetkých druhov.  

 

• Intuícia získava novú silu vo svete korporácií, kto rý tak dlho bežal na základe 

čísel. Intuícia vždy bola súčasťou života korporácie. Najúspešnejší vrcholoví pracovníci 

pravidelne používali intuíciu pri plánovaní a rozhodovaní. Jednou z vlastností 

informa čnej  spolo čnosti je tvorivos ť, ktorej k ľúčovým prvkom je intuícia  - 

schopnosť vnímať vedomosti bez rozmýšľania. Intuícia sa stáva hodnotnejšou v novej 

informačnej spoločnosti práve preto, že je v nej toľko údajov. Existuje toľko informácií o 

tak zložitých problémoch, že je nemožné zohľadniť ich všetky. Musíme sa učiť 

spoliehať na intuíciu. 

 

• Veľké spolo čnosti objavujú, že ak majú konkurova ť na meniacom sa trhu,  musia 

prija ť mnohé z hodnôt malých firiem. Mnohé štúdie dokazujú, že malé je nielen 

pekné, ale aj produktívnejšie.Stratégie, ktoré kedysi tak dobře fungovali, sú zastaralé 

na novom trhu a v ekonomickom prostredí, ktoré sa javí tak, akoby podporovalo malé 

podniky a jednotlivcov, ktorí sa dokážu rýchlo pohybovať. V dôsledku toho množstvo 

veľkých společnosti vytvára nové stratégie s cieľom aplikovať to, čo je najlepšie na 

malých podnikoch - ich vtip v inováciach, tímovú prácu a pružnosť - v prospech vlastnej 

stability, finančnej sily a bezpečnosti. Don Estridge tvrdí, že ak konkurujete ľuďom, 

ktorí za čínali v garáži, musíte tiež za čať v garáži.  Je to ako zápasník, ktorý sa 

dokáže pohybova ť ako ľahká váha a udiera ť ako ťaźká váha. 

 

• V informa čnej spolo čnosti sa posúvame od infraštruktúry ku kvalite živo ta. 

V priebehu dlhého industriálneho obdobia, keď sa umiestňoval závod, sledovala sa 

infraštruktúra, doprava, prírodné zdroje, voda, blízkosť trhu. V novom informačno-

elektronickom hospodárstve môžeme zariadenia umiesťňovať kdekoľvek, kde chceme 

a nemusíme sa zaujímať o infraštruktúru. Preto sa sleduje kvalita života: dobré 

podnebie, dobré školy, kultúrne príležitosti pre rekreáciu a stále viac príležitostí pre 

manželov, z ktorých obaja pracujú. Je to stará myšlienka industriálneho obdobia 
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presved čiť veľkú  spolo čnos ť postavi ť na našom dvore závod. Ve ľké spolo čnosti 

už ďalej netvoria pracovné príležitosti alebo novú kapa citu na produkovanie 

bohatstva.  Hospodárstvo informačnej spoločnosti je pohaňané podnikateľstvom. 

Novou stratégiou konkurencie v hospodárskom rozvoji je vytvoriť živné prostredie pre 

podnikateľov. 

 

Základná paradigma organizácie v informa čnej spolo čnosti je holistická.  

 

   Paradigma ako spôsob vnímania reality i ako vzor organizácie civilizácie, spoločnosti či 

ekonomiky má významné miesto pre pochopenie organizačnej zmeny v informačnej 

spoločnosti. Môžeme hovoriť o holistickej paradigme organizácie, ktorá nahradila resp. 

postupne nahrádza mechanistickú paradigmu organizácie. Ak hovoríme o holistickej 

paradigme organizácie, táto zahŕňa jej základné charakteristiky ako organizmu, jako 

učiacej sa organizácie, ako informačnej spoločnosti, ako siete atď. Vidíme, že všetky tieto 

charakteristiky sú vo svojej podstate holstické resp. k holistickému chápaniu smerujú. 

Pochopeniu organizačnej zmeny ako vzájomne prepojenej s prebiehajúcou civilizačnou 

transformáciou nám môže pomôcť chápanie spoločnosti, ekonomiky i organizácie ako  

implikátneho poriadku. Implikátny poriadok je vo svojej podstate holistický. Teóriu 

implikátneho poriadku vytvoril Einsteinov spolupracovník David Bohm . Urobil tak vo 

svojích knihách Fragmentácia a celostnos ť, Celostnos ť a implikátny poriadok, 

Rozvíjanie významu a Myslenie ako systém  (Bohm 1976, 1980, 1992, 1995).  

   Bohm navrhol nahradiť implikátnym poriadkom doterajší mechanický poriadok. 

Základným znakom mechanického poriadku podľa Bohma je to, že svet je chápaný ako 

pozostávajúci z entít, ktoré sú mimo seba v tom zmysle, že existujú v nezávislých 

oblastiach priestoru a času a interagujú silami, ktoré neprinášajú žiadné zmeny v ich 

esenciálnych prirodzenostiach. Implikátny teda zavinutý poriadok je založený na zavijaní 

častí a celku. V implikátnom poriadku je všetko zložené do všetkého a celok univerza je 

v princípe zvinutý celopohybom do každej časti aktívne, podobne to platí pre všetky jeho 

časti. Každá časť je potom v základnom zmysle vztiahnutá vo svojich základných 

aktivitách k celku a k všetkým ostatným častiam.  

   Celopohyb alebo tiež holomovement je podľa Bohma taký pohyb, ktorý je zvinovaním 

celku do každej oblasti súčasne s rozvinovaním každej oblasti do celku. Bohm jako 

príklad implikátneho poriadku uvádza hologram, kde význam celku je zavinutý v každej 

jeho časti a každá časť hologramu je obrazom celého objektu. Po rozbití holografického 
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obrazca vznikne množstvo malých obrazcov a v každom je možno rozvinúť obrazec celý. 

Každá časť hologramu obsahuje teda informáciu o celom objekte, a táto je v nej zavinutá. 

Príkladom implikátneho poriadku môže byť aj ekonomika. Dnešná globálna ekonomika so 

svojími vzťahmi k štátom i organizáciam je typickým príkladom implikátneho poriadku a 

globálneho celophybu. Každý subjekt globálnej ekonomiky či už sa jedná o ekonomiky 

jednotlivých krajín alebo o korporácie, má v sebe zavinuté základné princípy fungovania 

globálnej svetovej ekonomiky a každý subjekt globálnej ekonomiky tiež participuje na 

zmene a vývoji princípov fungovania globálnej svetovej ekonomiky.  

   V implikátnom poriadku, ako uvádza Bohm, stav celku môže organizovať časti, a to nie 

iba silným spojením veľmi vzdialených častí, ale tieź preto, že tento stav je taký, že 

organizuje časti, má sám realitu, ktorá nezávisí na tom, kde tieto časti sú.  Ide teda o 

akýsi druh synchronicity v implikátnom poriadku.  

   V prípade globálnej ekonomiky vidíme, že jej stav a vývoj ovplyvňuje jej jednotlivé 

subjekty, najmä ich štruktúru a princípy fungovania. Meniace sa princípy fungovania 

globálnej svetovej ekonomiky sa prejavujú v zmenách princípov fungovania jej 

jednotlivých subjektov. Globálny celopohyb postupne mení celú civilizačnú realitu a 

vytvára civilizáciu úplne odlišnú než ako bola tá predošlá. Výstižne tento globálny 

celopohyb a zmenu základných princípov fungovania ekonomiky i celej civilizácie vyjadril 

Toffler ako prechod spoločnosti od princípov fungovania Druhej vlny na princípy 

fungovania Tretej vlny (Toffler 1980). 

 

Organizácia ako živý organizmus 

 

   Pre pochopenia procesov transformácie organizácie v informačnej spoločnosti je 

dôležité nazerať na organizáciu ako na živý celok. Zatiaľ čo v období industrializmu bola 

organizácia nazeraná, štrukturovaná a riadená ako mechanizmus, ako stroj, v informačnej 

spoločnosti funguje organizácia ako živý organizmus. Na začiatku 21.storočia sme 

svedkami rastúcej krízy manažmentu, rastúcej krízy organizácie, krízy podnikania i krízy 

korporácie.  Vidíme zlyhávanie riadenia korporácií, a pri štúdiu literatúry pojednávajúcej o 

problémoch a perspektívach riadenia korporácií, vidíme zlyhávanie zabehaných 

tradičných schém a konceptov riadenia organizácie. Príčinou je pretrvávanie nazerania na 

organizáciu ako na stroj, ako na mechanizmus a pokusy túto organizáciu aj riadiť ako 

stroj. Potreba zmeny chápania organizácie ako mechanizmu na jej chápanie ako 

organizmu, stojí pri základoch riešenia problémov organizácií v informačnej spoločnosti. 
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Bývalý riadiaci pracovník firmy Royal Dutch Shell Arie de Geus navrhol koncepciu 

chápania korporácií ako živých, neustále sa vyvíjajúcich, učiacich sa a adaptujúcich 

organizmov, ktoré sa prispôsobujú svojmu okoliu, zmenám prebiehajúcim v spoločnosti a 

civilizácii (de Geus 1988). Arie de Geus  zhrnul svoje mnohoročné poznatky a skúseností 

v knihe Živá spolo čnos ť - The Living  Company , ktorá bola publikovaná v roku 1997 (de 

Geus 1997). 

   Organizácia fungujúca ako živý organizmus je postavená na iných princípoch ako 

organizácia, ktorá fungovala ako mechanizmus. Tieto princípy sú potom kompatibilné 

s chápaním ako organizmu celej ekonomiky, tak ako to popísal vo svojich knihách 

americký ekonóm rakúskeho pôvodu Joseph A. Schumpeter. Schumpeter chápal celú 

ekonomiku ako živý neustále sa vyvíjajúci organizmus, kde vývoj prebieha na základe 

procesov kreatívnej deštrukcie (Schumpeter 1981).  

   Koncept kreatívnej deštrukcie je možné využiť aj pre pochopenie fungovania 

jednotlivých organizácií resp. korporácií v informačnej spoločnosti. Organizácie sa vyvíjajú 

na základe nepretržitých procesov kreatívnej deštrukcie, sú nútené neustále vyhľadávať 

nové inovácie, informácie a znalosti a tieto kombinovať v rámci svojích podsystémov, 

neustále obnovovať svoju štruktúru, vnútornú organizáciu, komunikovať so svetom, 

vymieňať si s okolím toky informácií, adaptovať sa na prebiehajúce civilizačné zmeny.   

   Fritjof Capra zasa nazerá na ekonomiku a jej podsystémy zo systémového pohľadu a 

tvrdí, že ekonomika je v zmysle systémového pohľadu živým systémom, zloženým zo 

živých bytostí a sociálnych organizácií v neustálej vzájomnej interakcii, ako aj v interakcii 

s okolitými ekosystémami, na ktorých existenčne závisia (Capra 1984).   

   Kevin Kelly , ktorý sa zaoberá vývojom sociálnych systémov z netradičných pohľadov, 

dochádza takisto k záveru, že organizácie a súčasné korporácie fungujú ako živé 

organizmy (Kelly 1995). Kelly svoje závery zhrnul vo svojej knihe Mimo kontroly - Nová  

biológia strojov, sociálnych systémov a ekonomickéh o sveta , ktorú publikoval v roku 

1995. Kevin Kelly tu tvrdí, že to, čo sa deje vo svete prírody, sa v mnohom zhoduje s tým, 

k čomu dochádza v zložitých organizačných vzťahoch. Dochádza k záveru, že namiesto 

toho, aby sme sa snažili podniky pochopiť pomocou nejakého industriálneho modelu - ako 

malé výrobné jednotky, ako samostatné subjekty, ktorých fungovanie má mechanický 

charakter - budeme ich musieť začať chápať ako ekologické organické systémy (Kelly 

1995). Podľa Kellyho skôr alebo neskôr priemysel začne uvažovať biologicky a vo svojom 

počínaní sa bude riadiť v zásade biologickými princípmi.   
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Organizácia v procese evolúcie 

 

   Vývoj organizácie je chápaný ako evolučný proces. Organizácie sú chápané ako živé 

organizmy so svojími životnými cyklami. Prechádzajú teda štádiami zrodu, rastu, 

vyspelosti, úpadku a zániku. Prechod k informačnej spoločnosti plus stupeň ľudského 

poznania umožňujú alternatívny scenár, a to vedomú transformáciu spoločnosti. 

Industriálna organizácia namiesto úpadku a zániku môže teda prejsť vedomou 

transformáciou na informačnú spoločnosť. Podmienkou je aby sa zmenila na učiacu sa 

spoločnosť a zmenila svoju organizačnú štruktúru v smere vývoja organizácií informačnej 

spoločnosti. 

    Životnými cyklami organizácií a špeciálne korporácií sa zaoberal vo svojích knihách 

Ichak  Adizes.  Urobil tak najmä v knihách Životné cykly korporácií  a Zvládanie zmeny  

(Adizes 1988, 1992), kde tiež navrhol cesty vedomej transformácie korporácií. Životné 

cykly korporácií nám tiež vysvetľujú prečo niektoré korporácie nezvládajú zmenu a 

zanikajú. Neschopnosť pochopiť  podstatu prebiehajúcej zmeny môže organizáciam 

spôsobovať veľké problémy. Príkladom môžu byť transformujúce sa krajiny strednej a 

východnej Európy, kde mnohé podniky sú rezistentné voči prebiehajúcim civilizačným 

zmenám a ich manažmenty akoby vyznávali industrializmus ako určitú formu náboženstva 

či teológie. Snaha o prispôsobenie sveta zastaralej štruktúre podniku, organizácie či štátu 

namiesto prispôsobovania tejto štruktúry môže dokonca viesť k skráteniu životného cyklu 

a k predčasnému úpadku či zániku. Paradoxne tak povedľa vedomej transformácie 

organizácie existuje aj určitá forma vedomej samolikvidácie organizácie spojená 

s nepochopením prebiehajúcich civilizačných zmien. 

 

Organizácia ako u čiaca sa spolo čnos ť 

 

   Vo vznikajúcej informačnej spoločnosti je jednou z podmienok prežitia organizácie 

v meniacom sa prostredí jej fungovanie ako učiacej sa organizácie. Schopnosť učiť sa je 

spojená sso schopnosťou adaptovať sa na meniace sa podmienky. Systémový teoretik a 

priekopník učiacej sa organizácie Peter Senge  venoval teórii učiacej sa organizácie 

viacero svojich publikácií. Najznámejšou z ních je Piata disciplína - Umenie a prax 

učiacej  sa organizácie , ktorá bola publikovaná v roku 1990 (Senge 1990). Senge v tejto 

knihe chápe organizáciu ako učiacu sa spoločnosť, pričom proces učenia je základnou 

podmienkou adaptácie organizácie na prebiehajúce civilizačné a spoločenské zmeny. 



 81 

Senge využíva vo svojej koncepcii učiacej sa spoločnosti systémový prístup ako svoje 

hlavné metodologické východisko. Využil však aj viacero ďalších metodologických 

prístupov holistického charakteru. Využíva napr. prácu Davida Bohma  O dialógu , 

pričom David Bohm, hoci nie je ekonóm resp. teoretik manažmentu, predsa sa stal 

jejdným z hlavných metodológov vytvárajúcej sa novej teórie organizácie aplikovateľnej 

na podmienky informačnej spoločnosti.  Učiacou sa organizáciou sa zaoberal taktiež Arie 

de Geus  ešte počas svojho pôsobenia u Royal Dutch Shell. Na význam učiacej sa 

spoločnosti upozorňoval už vo svojom článku Plánovanie ako u čenie , ktorý publikoval 

v roku 1988 (de Geus 1988). De Geus tvrdí, že schopnosť učiť sa rýchlejšie ako 

konkurencia bude možno jedinou konkurenčnou výhodou. Pretože je svet čoraz viac 

vzájomne prepojený a podnikanie sa stáva stále viac komplexnejším a dynamickejším, 

práca sa musí stať viac učenlivejšou (de Geus 1988). Podľa de Geusa stála adaptácia a 

rast v meniacom sa podnikateľskom prostredí sú závislé od schopnosti inštitúcie učiť sa, 

čo je proces, při ktorom tímy vedúcich pracovníkov menia svoje spoločne zdieľané 

myšlienkové schémy o spoločnosti, jej trendoch a svojej konkurencii. Z tohoto dôvodu de 

Geus považuje plánovanie za učenie sa a plánovanie spoločnosti za inštitucionálny 

proces osvojovania si nových poznatkov (de Geus 1988). 

 

Organizácia je chápaná ako dynamický systém 

 

    V informačnej spoločnosti je organizácia chápaná ako dynamická, neustále sa 

vyvíjajúca, prispôsobujúca a učiaca sa štruktúra. Statické chápanie ekonomiky a 

organizácie v industriálnej spoločnosti je v informačnej spoločnosti nahradené 

dynamickým chápaním ekonomiky a organizácie. Organizačná zmena je bežnou 

súčasťou života organizácie. Zmena je dokonca predpokladom prežitia príp. vedomej 

transformácie organizácie na meniace sa resp. zmenené podmienky. 

 

Organizácia je chápaná ako otvorený systém 

 

   Tak ako je informačná spoločnosť otvorenou spoločnosťou, musí ňou byť aj každá 

jednotlivá organizácia. Neustála výmena informácií s okolím vyžaduje aby organizácia 

fungovala ako otvorený systém. Otvorenosť organizácie je tiež predpokladom schopnosti 

adaptácie, učenia a transformácie na základe vonkajších podnetov.  
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Sieť ako základná organiza čná štruktúra   

 

   Sieťová organizácia sa stáva hlavnou organizačnou štruktúrou informačnej spoločnosti. 

Siete postupne nahradzujú klasické industriálne hierarchie. Vzniká sieťová organizácia 

ekonomiky, spoločnosti i civilizácie. Do sietí sa transformujú podniky, náboženské 

organizácie, neziskové organizácie i komunity. Jednotlivec sa stáva súčasťou sietí 

rôzneho druhu i zamerania. Technologické siete obopínajú zemeguľu. Najdokonalejšou a 

najznámejšou sieťou sa stala celosvetová pavučina (World Wide Web) siete Internet.  

  Sieťová organizácia je vo vzrastajúcej miere predmetom výskumu najmä spoločenských 

vedcov. Sociológ Manuel Castells  píše o sieťovej spoločnosti (Network Society) (Castells 

1986, 1987), Jessica Lipnacková  a Jeffrey Stamps  o veku sietí (Lipnack, Stamps 1982, 

1988), Don Tapscott   o sieťovej ekonomike (Tapscott 1986)  a sieťovej inteligencii 

(Tapscott 1986), Kevin Kelly  o sieťovej ekonomike (Kelly 1996), Francis  Fukuyama  o 

sieťovej organizácii (Fukuyama 1999).  

   Podľa Esther Dysonovej, autorky knihy Release 2.1 - Vízia života v digitálnom veku,  

sieť má nasledujúce vlastnosti a charakteristiky (Dyson 1998): 

 

• Sieť neexistuje vo vzduchoprázdne. Je zaujímavá preto, lebo  ju ľudia používajú 

pre komunikáciu, podnikanie, oznamovanie myšlienok,  a nie jako akýsi záhadný 

útvar sám o sebe. 

 

• Sieť je účinným nástrojom pre zapojenie miestných ekonomík do  globálnej 

ekonomiky a k získaniu miesta na slnku. 

 

• Sieť uberie moc centrálnym vládam, hromadným oznamovací m prostriedkom i 

veľkým podnikom. Už v sú časnosti siaha ďaleko za hranice štátov, stiera ich a 

skracuje vzdialeností. Funguje v reálnom čase, pritom však u ľahčuje vzájomnú 

komunikáciu ľudí z rôznych časových pásiem. 

 

• Sieť dáva jedincom moc, ktorá nahá ňa strach. V ďaka obrovským možnostiam 

využíva ť svoje práva , alebo ich zneužíva ť, budú musie ť jednotlivci nies ť väčśiu 

zodpovednos ť za svoje vlastné činy a za svet, ktorý tvoria. 
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• Najvýznamnejším štrukturálnym dopadom siete je dece ntralizácia. Pripojenie 

vecí ani ľudí už nezávisí na centre. Decentralizácia znamená rozdelenie más do 

malých skupín. V niektorých z nich môže vládnu ť väčšina, v iných sa riadia 

konsenzom, v ďalších  môže pravidlá stanovi ť obchodná organizácia alebo 

diktátor. Avšak na Sieti majú ľudia možnos ť odís ť, keď sa im pravidlá nepá čia. 

 

• Sieť mení pomer síl medzi podnikmi, pretože v ďaka nej mizne celá rada možností 

úspor z rozsahu a zvyšuje sa význam na úkor uniform ity.  

 

• Sieť mení pomer síl medzi zamestnávate ľmi a zamestnancami. Tí sú schopní 

ľahšie nájs ť zamestnanie na trhu, kde sa lepšie zla ďuje ponuka s dopytom.  

 

• Sieť mení pomer síl medzi hromadnými oznamovacími prost riedkami a ich 

posluchá čmi a divákmi, pretože títo možu hovori ť nielen s médiami, ale aj medzi 

sebou navzájom.  

 

• Sieť je zárove ň globálna i decentralizovaná a sama o sebe je medzi národná.  

 

• Sieť je živnou pôdou pre vznik obrovského množstva komu nít, ktoré si sami 

určujú svoje zákony a svoje pravidlá. 

 

   Americký politológ Francis Fukuyama  popisuje vzrast sieťových organizácií vo svojej 

knihe Veľký rozvrat (Great Disruption),  ktorú publikoval v roku 1999. Podľa Fukuyamu 

najdôležitejšou zmenou posledných rokov je rozvoj plošných alebo sieťových organizácií 

namiesto centralizovaných hierarchických byrokracií. Fukuyama tvrdí, že zatiaľ čo 

odborníci na manažment túto zmenu úspešne popisujú a pomáhajú ju uvádzať do života, 

často nedokážu porozumieť jej paradoxnej podstate. Networking nahrádza formálne 

pravidlá a organizácie neformálnymi.  

   Centralizované autoritárske spoločnosti upadajú podľa Fukuyamu z rovnakého dôvodu, 

z akého dospeli k pádu autoritárske štáty. Nedokážu zaochádzať s informačnými 

 požiadavkami  čím ďalej komplexnejšieho sveta, v ktorom pôsobia (Fukuyama 1999). 

Fukuyama tvrdí, že nie je náhoda, že sa hierarchie dostali do problémov práve vo chvíli, 
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keď sa spoločnosti po celom svete transformujú z industriálnej na high-tech formy výroby, 

založené na informáciach. 

   Sieť podľa Fukuyamu predstavuje vzťah dôvery vo vnútri skupiny, ktorej jednotliví 

členovia zdieľajú neformálne normy alebo hodnoty nad rámec tých, ktoré sú nevyhnutné 

k bežným trhovým transakciám. Networking sa líši od trhu, pretože siete sú definované 

svojími zdieľanými normami a hodnotami. To znamená, že ekonomická výmena vo 

vnútri siete bude prebieha ť na inom základe než ekonomické transakcie na trhu  

(Fukuyama 1999). 

   Na druhej strane sa siete líšia od hierarchie, pretože sú založené na zdieľaných 

neformálnych normách, a nie na formálnej autorite. Sieť chápaná v tomto zmysle môže 

koexistovať s formálnou hierarchiou. Dôležitosť sociálneho kapitálu v hierarchickej 

organizácii môže byť chápaná podľa toho, ako sa po nej pohybujú informácie. Jednotlivec 

vo vnútri organizácie sa snaží maximalizovať svoju moc v porovnaní s ostatnými. Každý, 

kto pracoval v hierarchicky usporiadanej spoločnosti vie, že tu prebieha neustály boj 

medzi nadriadenými a podriadenými o kontrolu nad informáciami. Siete, definované jako 

skupiny, ktoré zdieľajú neformálne normy a hodnoty, sú dôležité preto, lebo vytvárajú 

alternatívne informačné kanály smerom do organizácie a vo vnútri organizácie. Priatelia 

väčšinou nebazírujú na svojích právach na ochranu intelektuálneho majetku, keď sa 

navzájom delia o informácie, a preto sa ušetria náklady na nákup informácie. Neformálne, 

dokonca priateľské vzťahy teda zjednodušujú a uvoľňujú tok informácií vo vnútri 

organizácie (Fukuyama 1999). 

   Sociálny kapitál je kľúčový pre riadiace kádre vysokokvalifikovaných robotníkov, ktorí 

zaobchádzajú so zložitými, neohraničenými, utajovanými znalosťami a procesmi, alebo 

s takými, ktoré sú ťažko oznámiteľnými. Organizácie od univerzít po strojárenské, 

účtovnícke a architektonické firmy sa obyčajne nesnažia ovládať svojích zamestnancov 

detailnými byrokratickými pravidlami a štandardnými prevádzkovými procedúrami 

(Fukuyama 1999). 

 Neformálne siete sú kľúčové pre rozvoj technológie z viacerých dôvodov. Veľká časť 

znalostí je mlčky zdieľaná a nemôžu byť ľahko zredukované na komoditu, ktorá sa dá 

predávať a kupovať na trhu intelektuálneho vlastníctva. Mimoriadná komplexnosť 

základných technológií systémovo integračných procesov znamená,  že dokonca ani tie 

najväčšie spoločnosti nedokážu generovať adekvátne technické znalosti pod vlastnou 

strechou (Fukuyama 1989). 
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   Zatiaľ čo k transféru technológií medzi spoločnosťami dochádza prostredníctvom fúzií, 

akvizícií, cross-licencovania, literatúra o rozvoji technológií v Silicon Valley zdôrazňuje 

neformálnu podstatu veľkej časti miestného výskumu a vývoja. Sociálny kapitál vytvorený 

takýmito neformálnymi spoločenskými sieťami umožńuje, aby sa v Silicon Valley 

dosahovalo takých výsledkov vo výskume a vývoji, aké nie sú možné vo veľkých, 

vertikálnych integrovaných skupinách (Fukuyama 1999). 

     

 

Organizácia je riadená víziou a je organizovaná na princípoch swarmingu 

 

   V informačnej spoločnosti vzniká nová forma organizovania resp. organizácie tzv. 

swarming (organizovanie do roja), kedy jednotlivé podštruktúry organizácie nie sú riadené 

a koordinované priamo, ale prostredníctvom spoločnej vízie. Podstata a princípy 

swarmingu sú v súčasnej dobe predmetom intenzívneho skúmania. Medzi prvými sa 

zaoberal swarmingom Kevin Kelly  vo svojej knihe Mimo kontroly  (Kelly 1994). 

Swarmingom sa zaoberajú tiež americkí vojenskí futurológovia John Arquilla a David 

Ronfeldt v knihe Swarming a budúcnos ť konfliktu (Arquilla, Ronfeldt 2001), výskumníci 

Santa Fe Institute  a Howard Rheingold  vo svojej knihe Chytré davy - Smart Mobs  

(Rheingold 2002). Swarming je považovaný za najvyspelejšiu formu organizácie, ktorá je 

vysoko sofistikovaná a, ktorá sa predpokladá u rôznych teroristických organizácií typu Al 

Quajda. Dajú sa predpokladať veľké perspektívy tejto formy organizácie v pokročilejších 

štádiach informačnej spoločnosti.  

 

Organizácia má svoju v čeliu myse ľ 

  

   Vyspelejšie formy organizácie sú spojené s tým, čo Kevin Kelly nazýva včelia myseľ. Je 

to určitá forma emergentného riadenia, kde vedenie nie je zamerané na kontrolu, ale 

naznačuje či ukazuje konkrétny cieľ. Predpokladá víziu budúcnosti alebo sa snaží víziu 

budúcnosť predvídať (Kelly 1994). Vedenie organizácie miesto toho aby sa pokúšalo 

držať vlastnoručne kormidlo tejto organizácie, snaží sa hľadieť do budúcnosti a popisovať, 

čo vidí před sebou, a potom to tak jasne popísať, aby tomu porozumela nižšia úroveň. 

Táto nižšia úroveń potom môže sama nastaviť kormidlo žiadúcim smerom. Včelia myseľ 

je spojená so swarmingom a jej perspektívy sa dajú predpokladať v pokročilejších 

štádiach informačnej spoločnosti.  
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Organizácia je charakteristická rastúcou inteligenc iou 

 

   Organizačné formy informačnej spoločnosti sú charakteristické neustále rastúcou 

inteligenciou. Rast tejto inteligencie je spojený s vlastnosťami modernej informačnej 

technológie, ktorá umožňuje vzrast vnútornej inteligencie plus vzrast sieťovej inteligencie 

následkom prepájania jednotlivých inteligentných organizácií do sietí. Diskutuje sa tiež o 

možnosti vytvárania vlastného vedomia, vlastnej mysle či vlastnej inteligencie siete. 

Uvažuje sa o vzniku singularity  tzn. určitej formy umelej inteligencie (Vernor Vinge) resp. 

sa uvažuje s vytváraním umelej vlastnej mysle (The Millennium Project). Don Tapscott  

hovorí o veku sieťovej inteligencie. Samotný design organizácie resp. jej vnútorné 

usporiadanie resp. jej štruktúra budú obsahovať určitú formu vnútornej inteligencie.  

Rozvinutejšie štádia informačnej spoločnosti predpokladajú vzrast organizačnej 

inteligencie spolu so vzrastom úlohy informácií jako zdroja rozvoja i ako štruktúrotvorného 

faktoru. 

 

Kreativita je predpokladom rozvoja organizácie 

 

   Základným prepokladom rozvoja organizácie v informačnej spoločnosti je kreativita 

spojená so schopnosťou hľadať, používať a generovať informácie. Zisk je v rozhodujúcej 

miere generovaný kreativitou. Vyššia kreativita umožňuje viac zisku. Zisk sa nedosahuje 

na úkor druhého.  Trhová ekonomika informačnej spoločnosti bude založená na 

generovaní zisku kreativitou namiesto dosahovania zisku na úkor druhého (Wristen 1996). 

Moderné organizácie informačne spoločnosti budú charakterizované kokreovaním resp. 

kokreativitou čiže spoluprácou na spoločnej kreativite ( Maynard, Mehrtens 1994). 

Prechod na kreativitu ako hlavný zdroj generovania zisku bude spojený so zmenšovaním 

úlohy tieňovej ekonomiky v spoločnosti. 

 

Vznikajú kolaboratívne siete 

 

   Sieťová forma organizácie umožňuje zdieľanie zdrojov, informácií, znalostí a vzájomnú 

spoluprácu na iných organizačných základoch ako v období industriálnej spoločnosti. 

Vznikajú kolaboratívne resp. spolupracujúce siete, ktoré umožňujú pružné spájanie a 

synergiu jednotlivých účastníkov.  Vznik kolaboratívnych čiže spolupracujúcich sietí bude 
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podporovať vzájomný rozvoj organizácií. Siete budú vzájonmne prepájané do uzlov a 

začnú vznikať tzv. transinštitúcie čiže vzájomné prepojenie rôznych sietí príp. sietí a 

hierarchií. Ako správne postrehol Fritjof Capra evolúcia už nebude nazeraná ako boj o 

prežitie a víťazstvo silnejšieho, ale ako kooperatívny tanec, ktorého hnacou silou je 

tvorivosť a neustála inovácia. Kolaboratívne siete budú umožňovať ľahší a rýchlejší 

prístup k informáciam, rýchlejšiu disipáciu a difúziu potrebných informácií, zdieľanie 

zdrojov a hodnôt a lepšie uspokojovanie vlastných potrieb pri rovnakom využití zdrojov. 
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Teórie transformácie spolo čnosti a civilizácie 

Zmena paradigmy vedy a nová interpretácia civiliza čných pohybov  

 

   Prebiehajúca civilizačná transformácia je úzko prepojená so zmenou paradigmy vedy, 

zmenou paradigmy myslenia a vnímania sveta. Tieto zmeny môžeme nazývať aj 

paradigmatickou revolúciou39, posunom alebo výmenou paradigiem. Dnes už málokto 

pochybuje o skutočnosti, že zmena paradigmy alebo paradigmatická revolúcia sú realitou 

a ovplyvňujú náš pohľad na svet a naše myslenie. Paradigmatická revolúcia myslenia je 

predpokladom pochopenia zmien prebiehajúcich v súčasnej civilizácií. Civilizačné 

premeny alebo zmena civilizačnej paradigmy majú globálny charakter a vedú k vytvoreniu 

globálnej informačnej spoločnosti a k lokálnemu pôsobeniu globálnych civilizačných a 

ekonomických pravidiel. Spoločenská a ekonomická transformácia prebiehajúca v 

jednotlivých krajinách je iba lokálnym alebo miestnym prejavom prebiehajúcich globálnych 

procesov a pôsobenia globálnych pravidiel. Tento prejav a pôsobenie globálnych 

procesov a globálnych pravidiel nemožno pochopiť bez zmeny paradigmy myslenia a bez 

novej interpretácie civilizačných pohybov.  Základom tejto zmeny myslenia je zmena 

paradigmy vedy. Zmena paradigmy a prechod na novú paradigmu vedy sú predmetom 

diskusie od roku 1962, kedy americký fyzik a historik vedy Thomas Kuhn uverejnil svoju 

dnes už klasickú prácu zaoberajúcu sa zmenou paradigmy vedy s názvom Štruktúra 

vedeckých revolúcií40. Táto práca sa stala predmetom rozsiahlej diskusie, ktorá obrátila 

pozornosť na zmenu vedeckého myslenia. Kuhn sa v práci zaoberal vývojom vedy a 

vedeckého myslenia z pohľadu zmeny paradigmy. 

   Samotný pojem paradigma možno nájsť už v antickom myslení. Antický myslitelia 

Platón, vo svojích dialógoch Timáios, Parmenidés, Polítíkos, Kratylos a Sofistés41 a  

Aristoteles vo svojich prácach Metafyzika a Rétorika používali pojem paradigma vo 

význame ideí, vzoru alebo príkladu42,43. Dnes sa pojmom paradigma označuje vzor 

                                                 
39 Fritjof Capra, Bart van Steenbergen: Revolutionary Change in our Worldview ? Futures, 
October 1985 
40 Thomas Kuhn: Štruktúra vedeckých revolúcií. Pravda, Bratislava 1982 
41 Egil Anders Wyller: Pozdní Platón. Nakladatelství Petr Rezek, Praha 1996, Platón: 
Timaios, Kritias. OIKOYMENH, Praha 1996 
42 Aristoteles: O duši. Ján Laichter, Praha 1942  
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událostí, vývojový model či vyčerpavajúca schéma44 resp. schéma myslenia. Stephen R. 

Covey uvádza, že dnes je pojem paradigma stále "častejšie používaný v bežnej reči a 

znamená model, teóriu, vnímanie, predpoklad alebo rámec (konštrukciu) vzťahov. V 

širšom zmysle je to spôsob, akým vidíme svet v zmysle jeho chápania, porozumenia, 

interpretácie"45. Stephen R. Covey tiež uvádza, že "jednoduchý spôsob pochopenia 

významu paradigiem je predstaviť si ich ako mapy. Mapa je iba popis istých aspektov 

územia, čo presne je aj paradigma. Je to teória, výklad či model niečoho iného"46. Pojem 

paradigma, ktorý sa pôvodne používal iba na vyjadrenie vzoru vedeckého myslenia, sa 

rozšíril aj mimo priameho vzťahu k vede a používa sa vo vzťahu k zmenám v spoločnosti, 

ekonomike, civilizácií alebo technológií. A tak dnes môžeme čítať desiatky prác, štúdií a 

pojednaní o zmene civilizačnej paradigmy, zmene socioekonomickej paradigmy, zmene 

ekonomickej paradigmy alebo zmene technologickej paradigmy. V týchto prípadoch sa 

zmena paradigmy chápe ako zmena pravidiel fungovania ekonomiky, spoločnosti alebo 

civilizácie, zmena technologického vzoru alebo zmena technológie fungovania ekonomiky, 

spoločnosti alebo civilizácie. Zmena pravidiel fungovania ekonomiky, spoločnosti alebo 

civilizácie je prakticky totožná so zmenou technológie fungovania ekonomiky, spoločnosti 

alebo civilizácie. Medzi zmenou paradigmy a zmenou technológie vidíme úzky vzťah, 

vzájomné prepojenie a vzájomné ovplyvňovanie. To, čo sa dnes nazýva moderná, 

špičková, vysoká, informačná alebo sofistikovaná technológia vzniklo v spojitosti s 

posunom poznania a s jeho priamym vplyvom na vývoj tejto modernej technológie. Táto 

moderná alebo informačná technológia bola vyvinutá na základe poznania v takých 

vedných oblastiach, akými sú kybernetika, teória systémov alebo teória informácií. Tieto 

vedné oblasti tvoria zároveň jadro novej paradigmy vedy a novej paradigmy vedeckého 

myslenia. Zmena technológie následne vyvolala zmenu spoločnosti a zmenu civilizácie, 

čo spôsobilo zmenu civilizačných pravidiel a prechod na novú civilizačnú paradigmu. Táto 

nová civilizačná paradigma, potreba pochopenia nových princípov fungovania tejto 

civilizácie si zase vynútila zmenu nazerania na fungovanie tejto civilizácie, zmenu 

nazerania na spoločenskú realitu, čo umožnilo, ale aj vyžadovalo zmenu paradigmy vedy 

a vedeckého myslenia. Potreba nového nazerania na spoločnosť, na jej chod a na zmeny 

                                                                                                                                                                 
43 Aristoteles: Metafyzika. Ján Laichter, Praha 1946 
44 John Lash: Průuvodce hledaču absolutna. Encyklopedie duchovních nauk. Votobia, 
Olomouc 1996 
45 Stephen R. Covey: 7 návyku vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Pragma, 
Praha 1994 
46 Tamtiež. 
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prebiehajúce v spoločnosti si však vyžadujú aj zmenu praktického myslenia, tak aby 

nielen vedci, ale aj obyčajní ľudia mohli porozumieť prebiehajúcim zmenám a mohli sa na 

ne adaptovať. Tak vzniká potreba novej paradigmy ako zmeny myslenia obyčajného 

človeka. Dostávame tak reťazec súvislostí a vzájomných závislostí, ktorými sú prepojené 

zmena paradigmy vedy, zmena technológie, zmena civilizačnej paradigmy a zmena 

paradigmy myslenia. 

   Hoci bola diskusia okolo zmeny paradigmy vedy odštartovaná Thomasom Kuhnom 

v roku 196247, trvá podnes. Dokonca je dnes stále rozsiahlejšia a naberá stále väčšie 

obrátky. A zdá sa, že sa táto diskusia rozširuje aj na také vedné oblasti, ktorých sa včera 

ešte netýkala resp. ich obchádzala, napr. na ekonómiu. Jedným z faktorov rozširovania 

diskusie o zmene paradigmy vedy je skutočnosť, že hoci sa zmeny súčasnej civilizácie 

stali zjavnými, niektoré oblasti vedeckého myslenia sú dodnes voči týmto zmenám 

rezistentné a odmietajú ich brať na vedomie. Kuhn sa vo svojej základnej práci zaoberá 

zmenou paradigmy vedy ako vedeckou revolúciou, nástupom nových vedeckých teórií a 

zmenou vedeckého myslenia48. Vo svojich neskorších prácach Kuhn rozlišuje viac 

špecifických zložiek a prvkov toho, čo pôvodne nazýval globálnym termínom paradigmy. 

Rozlišoval tu napríklad symbolické generalizácie, viery v určité modely, zdieľanie hodnôt a 

vzory49. 

   Diskusie okolo zmeny paradigmy vedy nakoniec viedli k záverom, ktoré sa prevažne 

zhodujú v skutočnosti, že súčasnou zmenou paradigmy vedy a vedeckého mysleenia 

treba chápať nástup novej holistickej paradigmy, ktorá postupne nahradzuje paradigmu 

mechanistickú. Mechanistická paradigma vedy a vedeckého myslenia býva nazývaná aj 

karteziánskou alebo karteziánsko - newtonovskou paradigmou. Táto karteziánska alebo 

karteziánsko - newtonovská paradigma vedeckého myslenia zodpovedá vede a 

vedeckému mysleniu postavenému na základoch poznania, ktoré vychádza z učenia 

Newtona a Descarta. Americký fyzik a teoretik novej paradigmy Fritjof Capra, ktorý sa 

zmenou paradigmy vedeckého myslenia vo svojich prácach obšírne zaoberá, nazýva túto 

paradigmu ako karteziánsko-newtonovské myslenie a charakterizuje ho ako 

mechanistický pohĺad na život, ako newtonovskú predstavu sveta ako stroja50. Túto 

                                                 
47 Thomas Kuhn: Štruktúra vedeckých revolúcií. Pravda, Bratislava 1982 
48 Tamtiež. 
49 Stanislav Grof: Za hranice mozgu. Gemma 89, Praha 1992  
50 Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture. Flamingo, 
London 1983 
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mechanistickú alebo karteziánsko-newtonovskú paradigmu charakterizuje pohľad na 

život, živý organizmus a svet ako na stroj, ktorý je skonštruovaný z oddelených častí51. 

Táto predstava sveta ako stroja pretrváva podnes najmä v oblasti spoločenských vied, 

keď sa na ekonomiku, spoločnosť a civilizáciu nazerá ako na mechanizmus alebo stroj, 

ktorý sa skladá z jednotlivých častí alebo fragmentov, a ktorý možno riadiť ako stroj alebo 

mechanizmus. Svedčí o tom aj časté používanie termínov ako ekonomické nástroje, 

ekonomické mechanizmy, spoločenské mechanizmy, prestavba riadiacich mechanizmov 

a pod. Nová paradigma vedy a vedeckého myslenia nazývaná aj ako holistická paradigma 

je založená na princípoch celostnosti, na pohľade na život, organizmus a svet ako celok, 

ako na vzájomné prepojenie a vzájomnú závislosť všetkých fenoménov tohoto celku - 

fyzických, biologických, psychologických, sociálnych a kultúrnych52. 

   Jedným z medzníkov posunu poznania a opustenia mechanistického pohľadu na svet je 

objavenie teórie relativity Albertom Einsteinom. Einsteinove práce i práce ostatných 

teoretikov v oblasti teórie relativity a kvantovej fyziky ako napr. Wernera Heisenberga, 

Erwina Schrodingera, Nielsa Bohra a ďalších, znamenali koniec newtonovskému 

nazeraniu na svet. Ďalšími medzníkmi, ktoré znamenali nielen posun poznania ale aj zrod 

novej technológie boli teória kybernetiky Norberta Wienera, teória systémov Ludwiga von 

Bertallanfyho, teória informácií Shannona a mnohé ďalšie vedné oblasti, ktoré 

zodpovedajú meniacej sa paradigme vedeckého myslenia. Tieto vedné odbory napomohli 

aj posunu poznania v oblasti spoločenských vied, avšak dotvorenie holistickej paradigmy 

a vedeckého myslenia na jej základoch znamenalo až objavenie sa skupiny teoretikov, 

ktorých práce sa zmenou paradigmy špeciálne zaoberajú. Sú to najmä práce teoretikov a 

metodológov nastupujúcej paradigmy, ktoré poskytujú teoreticko-metodologické 

východiská skúmaniu posunu paradigiem. Tu treba spomenúť najmä práce Fritjofa 

Capru53, Ilyu Prigogina54, Davida Bohma55, Ruperta Shaldrakea56 a Paula K. 

Feyerabenda57. 

                                                 
51 Tamtiež. 
52 Tamtiež.  
53 Tamtiež, Fritjof Capra: Uncommon Wisdom. Conversation with remarkable people. 
Flamingo, London 1988   
54 llya Prigogine, Isabelle Stengers: Order out of Chaos. Man's New Dialogue with Nature. 
Heinemann, London 1984, Ilya Prigogine, Gregoire Nicolis: Exploring Complexity. An 
Introduction. W.H.Freeman and Company, New York 1991 
55 David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan Paul, London 
1980, David Bohm: Thought as a System. Routledge, London, New York 1995, David Bohm: 
Hledání významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 
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   Fritjof Capra vo svojej dnes už klasickej základnej práci Bod obratu s podtitulom Veda, 

spoločnosť a vznikajúca kultúra, ktorá bola vydaná v roku 198258 predostrel predstavu 

novej paradigmy vedeckého myslenia, ktorú okrem fyziky a prírodných vied 

zdokumentoval aj na príklade spoločenských vied a to najmä ekonómie. Publikovanie 

Caprovej práce doprevádzala rozsiahla diskusia, ktorá sa dotýka bodu obratu a zmeny 

paradigmy aj v spoločenských vedách. 

   Ilya Prigogine, nositeľ Nobelovej ceny, zverejnil v roku 1984 spolu s Isabelle Stengers 

prácu Poriadok z chaosu s podtitulom Nový dialóg človeka s prírodou59, v ktorej predložil 

svoju predstavu vývinu sveta postavenú na základe teórie disipatívnych štruktúr, druhého 

zákona termodynamiky a ireverzibilných procesov ako zdrojov vytvárania poriadku. Táto 

základná Prigoginova práca spolu s jeho niektorými predošlými prácami tvorí jedno z 

metodologických východísk Tofflerových futurologicých štúdií Tretia vlna a Posun moci. 

Alvin Toffler v predslove k práci Ilyu Prigogina a Isabelle Stengers hovorí dokonca o 

Prigoginianskej paradigme. Čo podľa Tofflera robí túto Prigoginiansku paradigmu obzvlášť 

zaujímavou je skutočnosť, že presúva pozornosť na tie aspekty reality, ktoré 

charakterizujú dnešnú akcelerujúcu sociálnu zmenu: neporiadok, nestabilitu, diverzitu, 

nerovnováhu, nelineárne vzťahy a temporalitu - zvýšenú citlivosť k tokom času60. 

   Einsteinov žiak a profesor teoretickej fyziky David Bohm zasa položil základy celostného 

videnia sveta. Urobil tak najmä vo svojej práci Celostnosť a implikátny poriadok, kde 

rozpracoval svoju predstavu celostnosti a fragmentárnosti a implikátneho a explikátneho 

poriadku61. Celostné videnie sveta a nazeranie na jeho vývoj má svoj odraz v globálnom 

myslení, ktoré je nevyhnutné pri skúmaní, interpretácií a návrhoch riešení súčasnej 

globálnej krízy ľudskej civilizácie. 

                                                                                                                                                                 
56 Rupert Sheldrake: The Presence of the Past. Times Books, New York 1988  
57 Paul K. Feyerabend: Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. 
London 1975 
58 Fritjof Capra: The Turning Point, Science, Society and the Rising Culture, Flamingo, 
London, 1983 
59 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers: Order out of Chaos. Man's New Dialogue with Nature. 
Heinemann, London 1984 
60 Alvin Toffler: Science and Change. Foreword in Ilya Prigogine, Isabelle Stengers: Order 
out of Chaos. Man's New Dialogue with Nature. Heinemann, London 1984  
61 David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan Paul, London 
1980  



 93 

   Teóriu morfických polí a morfických rezonancií rozpracoval vo svojich prácach 

Prítomnosť minulosti a Znovuzrodenie prírody Rupert Sheldrake62. Sheldrakeove teórie sú 

založeené na akumulácií poznania a znalosti a ich vplyve na vývoj prírody a sveta63. 

Sheldrakeove a Caprove prístupy využil vo svoje knihe Zem v rovnováhe aj bývalý 

americký viceprezident Albert Gore64. 

   Významným metodologickým príspevkom k skúmaniu meniacej sa paradigmy sú aj 

práce Paula K. Feyerabenda, v ktorých dokazuje, že veda nie je a nemôže byť riadená 

systémom pevných, nemenných a absolútnych princípov, a že vo svojej podstate je 

anarchistická. Jeho základnou prácou z tejto oblasti je práca, ktorú vydal v roku 1975 pod 

názvom Proti metóde: Náčrt anarchistickej teórie poznania65. Narastajúca diverzifikácia 

používaných metodológií, znalostí a myšlienkových systémov v súčasnej dobe oproti ich 

unifikácií v vrchloného rozvoja Industriálnej spoločnosti zodpovedá Feyerabendovej 

koncepcii rôzných metód a prístupov.  

   Holizmus a holistické videnie sveta sa v spoločenských vedách presadzuje 

predovšetkým prostredníctvom  futurológie a postupne sa rozširuje aj na ekonómiu, 

sociológiu, filozofiu a ďalšie vedné oblasti. Futurológia dnes zahŕňa desiatky 

futurologických prác a štúdií, ktoré sa zaoberajú transformáciou tradičnej industriálnej 

spoločnosti a spoločnosti informačnej alebo znalostnúej na spoločnosť trvalo udržateľnú 

alebo na spoločnosť založenú na princípoch novej civilizačnej paradigmy. Spoločné pre 

tieto práce sú princípy globalizmu a celostného prístupu k civilizačným premenám. 

 

Myslenie globalizmu a holistické videnie sveta  

 

      Myslenie globalizmu je stále viac rozpracovávané v rôznych podobách a je vlastne 

určitou formou holistického alebo celostného prístupu k prebiehajúcim civilizačným 

premenám. Autor Japonského projektu prechodu k informačnej spoločnosti po roku 2000 

                                                 
62 Rupert Sheldrake: The Presence of the Past. Times Books, New York 1988  
63 Tamtiež.  
64 Albert Gore: Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. Houghton Mifflin 
Company, New York 1992  
65 Paul K. Feyerabend: Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. 
London 1975  
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Yoneji Masuda považuje myslenie globalizmu za myslenie informačnej éry66. Masuda 

uvádza tri základné charakteristiky myslenia globalizmu: 

1. Prvou charakteristikou globalizmu je "myslenie kozmickej lode". Myslenie kozmickej 

lode znamená obmedzený životný priestor a limitované zdroje ako na kozmickej lodi. 

Ak bola industriálna spoločnosť érou explózie, potom podľa Masudu bude informačná 

spoločnosť érou implózie. Staré teritoriálne hranice, ktoré rozdeľovali ľudstvo, budú 

zrušené. Táto skutočnosť, existencia hraníc, bola prepojená s nedostatkom prírodných 

zdrojov. Tento problém nedostatku zdrojov bude riešený skôr alebo neskôr poklesom 

úrovne industriálnej produkcie. Ľudstvo aj v blízkej budúcnosti, napriek pokusom 

prenikať do vesmíru, bude nútené uskutočňovať svoje ciele na planéte Zem. 

2. Druhou charakteristikou myslenia globalizmu je idea symbiózy. Táto je koncepciou 

mierovej symbiózy, symbiózy ľudstva a prírody, nového myslenia v našej dobe, ktoré 

preváži podľa Masudu myslenie liberalizmu a individualizmu. Historickým pozadím tejto 

idey je vývoj nových druhov vied spolu s pokračujúcimi problémami znečistenia 

životného prostredia. Atómová veda umožnila rozvoj jadrovej energie a jadrovej hrozby, 

čo viedlo podľa Masudu k mierovej koexistencii USA a ZSSR, ktorá prevážila nad 

ideologickými rozdielmi. Hrozba zneužitia bilogických vied viedla k novým pohľadom na 

etiku. Rastúce znečisťovanie životného prostredia spôsobené nadmernou industriálnou 

produkciou, viedlo zase k vytvoreniu novej vedy ekológie, od ktorej sa odvinula nová 

myšlienka symbiózy človeka s prírodou. 

3. Treťou charakteristikou myslenia globalizmu je podľa Masudu koncepcia globálneho 

informačného priestoru. Na rozdiel od tradičného geografického priestoru tento 

znamená priestor spojený informačnými sieťami bez existencie regionálnych hraníc. 

Keď sa informačný priestor rozšíri do globálnych rozmerov, stane sa globálnym 

informačným priestorom postaveným na báze globálnej informačnej infraštruktúry, 

komunikačných liniek, komunikačných satelitov a sieťových počítačov. Informácie 

nebudú poznať národné hranice. Vznikom globálneho informačného priestoru začnú 

celosvetové komunikačné aktivity medzi občanmi cez hranice štátov a bude možné 

pozerať sa na problémy z globálneho hľadiska. Keď sa toto uskutoční, potom, podľa 

Masudu, duch globalizmu preváži konfliktné národné záujmy a jednoznačne sa stane 

                                                 
66 Yoneji Masuda: The Information Society as the Postindustrial Society. Japan Institute for 
the Information Society, Tokyo 1980 
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súčasťou myslenia ľudí. Ľudstvo tak prejde k globálnému mysleniu a holistickému 

videniu sveta. 

   Americká futurologička Hazel Hendersonová vo svojej knihe vydanej v roku 1991 pod 

názvom Postupujúce paradigmy a podtitulom Život za hranicami ekonomiky67 uvádza 

základné rozdiely v prístupoch skúmania ekonómov a futurológov. 

   Medzi základnými charakteristikami ekonomických prístupov Hazel Hendersonová 

uvádza: predpovedanie z minulých údajov, extrapolácia trendov, videnie zmeny ako 

nerovnováhy, lineárnu príčinnosť, reverzibilné modely, neorganické systémové modely, 

determinizmus, redukcionizmus, nazeranie na neekonomické a nemonetárne sektory ako 

na externality a precízne kvantitatívne predpovede68. 

   Ako základné charakteristiky futurologických prístupov Hazel Hendersonová uvádza: 

konštruovanie podmienených scenárov, nazeranie na základné zmeny ako na niečo 

normálne, nelineárnu príčinnosť, ireverzibilné modely, evolúciu, žijúce systémy, organické 

modely, holizmus, syntézu a synergiu, zahrnovanie medzi údaje zmenu hodnôt, životných 

štýlov, podmienok životného prostredia a kvalitatívny pohľad, údaje z násobných zdrojov a 

trendy v dlhodobých globálnych kontextoch69.   Rozdielne prístupy nazerania ekonómov a 

futurológov sú znázornené v tabuľke. 

                                                 
67 Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. Knowledge Systems, 
Inc., Indianopolis 1991 
68 Tamtiež.   
69 Tamtiež. 
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Tabuľka: Rozdielné chápania, nazerania a štýly predvídania ekonómov a futurológov  

 

 

Rozdielné chápania, nazerania a štýly predvídania ekonómov a futurológov 

 

 

Ekonómi 

 

Futurológovia 

Prevídanie z minulých údajov 

Extrapolácia trendov 

Používanie optimistických a 

pesimistických predpovedí 

Videnie zmeny ako nerovnováhy 

Lineárna príčinnosť 

Reverzibilné modely 

Neorganické systémové modely 

Determinizmus 

Redukcionizmus 

Analytické prístupy 

Ťažisko na ťažké vedy a údaje 

Neekonomické a nemonetárne sektory 

ako externality 

Presné kvantitatívne predpovede 

Konštruovanie podmienených scenárov 

Preferovaná budúcnosť 

Nazeranie na zmeny ako na niečo 

normálne 

Nelineárna príčinnosť 

Ireverzibilné modely 

Evolúcia 

Žijúce systémy 

Organické modely 

Holizmus 

Syntéza a synergia 

Podmienky životného prostredia 

Kvalitatívny pohľad 

Údaje z násobných zdrojov 

Trendy v dlhodobých globálnych 

kontextoch 

 
Prameň: Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics, Knowledge Systems, Inc., 
1991
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Holistická ekonómia pre globálny svet 

Vznik globálnej ekonomiky a potreba holistickej eko nómie 

 

   Globalizácia svetovej ekonomiky je dnes jedným z určujúcich trendov prebiehajúcich 

civilizačných zmien a vznik globálnej ekonomiky je už viacej realitou ako blízkou či 

vzdialenou budúcnosťou. Včerajší svet lokálnych štátov sa v priebehu posledných 

desaťročí zmenil na svet globálnej dediny, ako vznikajúcu globálnu civilizáciu nazval 

kanadský sociológ Marshall McLuhan 70. Základom vzniku tejto globálnej civilizácie sa 

stal vznik globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového trhu71.  

   Ľudstvo tak v priebehu krátkej doby začalo žiť v inej zmenenej resp. meniacej sa realite, 

než v akej žilo doteraz. Aj naďalej však túto zmenenú a neustále sa meniacu realitu vníma 

a interpretuje spôsobom akým ju vnímalo pred začiatkom prebiehajúcej zmeny tzn. ako 

keby globálna ekonomika nebola realitou, ale iba akousi víziou, ktorá čaká ľudstvo v 

ďalekej budúcnosti. Tak sa stalo, že dnes značná a možno povedať, že väčšia časť 

ľudstva má problémy s adaptáciou na zmenenú realitu a prebiehajúce zmeny nevie ani 

pochopiť, ani interpretovať, ani vysvetliť, nieto sa ešte na ne adaptovať 72.  

   Ako konštatuje americký sociológ a futurológ Peter Drucker  nové reality sa ani trochu 

nezhodujú s tým, čo všetci ľudia doteraz považujú za realitu73. A tak sme potom svedkami 

narastania Šoku z budúcnosti74, ako nazval popredný americký futurológ Alvin Toffler  

šok z potreby, nutnosti a neschopnosti adaptácie na prebiehajúce a zrýchľujúce sa 

zmeny. Tento šok z budúcnosti je nepochybne aj šokom spôsobeným neadekvátnym 

vnímaním a videním sveta a civilizačných pohybov.  

   Rozpor medzi globálnou ekonomickou, spoločenskou i civilizačnou realitou a 

fragmentárnym lokálnym videním ekonomických, spoločenských i civilizačných problémov 

                                                 
    70 Marshall McLuhan: Understanding Media. The Extensions of Man. McGraw-Hill Book 
Company, New York 1965 
   71 Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost. Management Press, Praha 1994, Peter 
F. Drucker: Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti. Management Press, Praha 
1994, Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní dobé. Management Press, Praha 1994, Alvin 
Toffler: Future Shock. Bantam Books, New York 1990, Alvin Toffler: The Third Wave. 
Bantam Books, New York 1990, Alvin Toffler: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence 
at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, New York 1990 
    72 Alvin Toffler: Future Shock. Bantam Books, New York 1990, Alvin Toffler: The Third 
Wave. Bantam Books, New York 1990 
73 Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní době. Management Press, Praha 1994 
74 Alvin Toffler: Future Shock. Bantam Books, New York 1990 
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je dnes nepochybne jedným z hlavných zdrojov globálnej krízy ľudstva75. Zosúladenie 

globálnej ekonomickej reality s adekvátnym vnímaním tejto reality môže významne 

prispieť k prekonaniu súčasnej globálnej krízy ľudstva. Peter Drucker vo svojich knihách 

nazval vznik globálnej ekonomiky novou realitou a obdobie vzniku tejto globálnej 

ekonomiky považuje Drucker za turbulentnú dobu76. V tejto turbulentnej dobe turbulencie 

pretvárajú starú ekonomickú realitu a vzniká realita nová. Vzniká tak civilizačná 

diskontinuita, ktorá mení doterajší smer vývoja ľudskej civilizácie77.  

   Podľa Druckera niekde v sedemdesiatych rokoch skončilo najdlhšie obdobie kontinuity v 

celej ekonomickej histórií a svetová ekonomika prešla do obdobia turbulencie78. Nová 

ekonomická realita v podobe globálnej svetovej ekonomiky nahrádza starú ekonomickú 

realitu lokálnych alebo regionálnych uzavretých vzájomne obchodujúcich ekonomík79. 

Medzinárodná ekonomika, v ktorej boli jednotlivé národy oddelenými jednotkami 

zabezpečujúcimi vzájomný styk predovšetkým prostredníctvom medzinárodného 

obchodu80, sa mení na ekonomiku svetovú, ktorá predstavuje jeden nedeliteľný celok81.  

   Súčasná ekonomická teória však túto meniacu sa ekonomickú realitu postihuje veľmi 

pomaly a nedostatočne. Podľa Druckera turbulentná doba je dobou nebezpečnou, jej 

najväčšie nebezpečenstvo spočíva v pokušení popierať realitu82. Turbulentná doba je 

však zároveň dobou veľkých príležitostí pre tých, ktorí nové reality dokážu pochopiť, 

akceptovať a ktorí ich dokážu využiť83. Súčasná ekonómia však patrí medzi tie vedy, ktoré 

pokušeniu popierať zmenenú ekonomickú realitu nevedia odolať.  

                                                 
    75 Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture. Flamingo, 
London 1982, Fritjof Capra: Uncommon Wisdom. Conversation with remarkable people. 
Flamingo, London 1988, Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. 
Knowledge Systems, Inc., Indianopolis 1991 
    76 Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní době. Management Press, Praha 1994, Peter F. 
Drucker: Nové reality. Management Press, Praha 1995 
    77 Peter F. Drucker: Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti. Management Press, 
Praha 1994 
    78 Tamtiež. 
    79 Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost. Management Press, Praha 1994, Peter 
F. Drucker: Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti. Management Press, Praha 
1994, Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní době. Management Press, Praha 1994, Peter F. 
Drucker: Nové reality. Management Press, Praha 1995 
    80 Peter F. Drucker: Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti. Management Press, 
Praha 1994 
    81 Tamtiež. 
    82 Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní době. Management Press, Praha 1994 
    83 Tamtiež. 
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   Súčasná ekonomická veda založená na mechanistickom karteziánsko-newtonovskom 

videní sveta sa snaží fragmentárnym pohľadom vysvetľovať globálnu ekonomickú realitu. 

Mechanistické kartezánsko-newtonovské paradigmálne východiská súčasnej ekonomickej 

teórie popísal Fritjof Capra vo svojej knihe Bod obratu84. Podľa Capru súčasná ekonómia 

je charakteristická fragmentárnym a redukcionistickým prístupom typickým pre väčšinu 

spoločenských vied85.  

   Súčasná zmenená ekonomická realita však vyžaduje taktiež zmenu videnia a 

interpretácie tejto reality. Súčasná globálna ekonomická realita, vyžaduje predovšetkým 

zmenu paradigmálnych východísk ekonomickej teórie a jej prechod na bázu holistického 

vnímania a videnia a holistickej interpretácie súčasných ekonomických problémov. 

   Aký by však mal byť takýto holistický prístup k zmenenej ekonomickej realite ? Aká by 

mala byť takáto holistická interpretácia súčasnej ekonomickej reality ? Ako by mala 

vyzerať ekonomická teória vychádzajúca z holistických prístupov ? Odpoveď na tieto 

otázky môže byť zároveň kľúčom k lepšiemu pochopeniu novej ekonomickej reality. 

Rozpadom bipolárneho rozdeleného sveta zaniklo aj monopolné postavenie dvoch 

hlavných vetiev ekonomickej teórie neoklasickej a neokeynsiánskej na strane jednej a 

marxistickej na strane druhej a otvorili sa dvere narastajúcej diverzite ekonomických teórií.  

   S prehlbovaním globálnej krízy ľudstva rastie počet ekonomických teórií zameraných na 

zosúladenie pôsobenia ekonomiky s novou ekonomickou a civilizačnou realitou a so 

zachovaním životného prostredia na Zemi. Ako nové školy teoretickej ekonómie a 

ekonomického myslenia sa objavili nová ekonómia [Ekins, Max-Neef, Conaty, 

Hendersonová, Parkinová, Rifkin, Goldsmith, Etzioni , Gore, Schumacher], 

humanistická ekonómia [Lutz, Lux], ekonómia reálneh o života [Ekins, Max-Neef, 

Daly], ekologická ekonómia [Ekins, Conaty, Parkinov á, Hendersonová], zelená 

ekonómia [Ekins, Conaty, Parkinová], ekonómia ustál eného stavu [Daly, Cobb], 

morfogenetická ekonómia [Maruyama], geonómia [Carso n, Mouldenová, Rifkin], 

bionómia [Rotschild], socioekonómia [Etzioni] a reg eneračná ekonómia [Hawken] 86. 

                                                 
    84 Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture. Flamingo, 
London 1982 
    85 Tamtiež. 
    86 Patrick Carson, Juliia Moulden: Zelený poklad. Rozhovor dvou podnikatelu o ekologické 
revoluci. České ekologické manažerské centrum, Praha 1996, Herman E. Daly: Steady-state 
economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: 
For the Common Good. Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and 
a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989, Paul Ekins, Manfred Max-Neef/editors/: 
Real-Life Economics. Understanding Wealth Creation, Routledge, London 1992, Paul Ekins: 
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Spoločné pre tieto ekonomické teórie sú holistické paradigmálne východiská, holistický 

pohľad na svet a snaha o vytvorenie ekonomického systému postaveného na 

alternatívnych hodnotových orientáciách. Holistická paradigma teda postupne ovplyvňuje, 

zasahuje a pretvára aj ekonomickú teóriu a dnes už do takej miery, že možno hovoriť o 

postupnom vytváraní koncepcií holistickej ekonómie či holistickej ekonomickej teórie.  

   Za holistickú interpretáciu sú časnej novej ekonomickej reality  a zároveň za základ 

vytvárajúcej sa koncepcie holistickej ekonómie  možno považovať nasledovné posuny 

záujmov ekonomickej teórie : 

- chápanie ekonomiky ako otvoreného podsystému aleb o súčasti vyšších systémov 

akými sú spolo čnos ť, príroda alebo univerzum, 

- chápanie globálnej svetovej ekonomiky ako jedného  nedelite ľného celku, 

chápanie tejto ekonomiky ako implikátneho poriadku a chápanie ekonomického 

vývoja ako celopohybu teda holomovementu, 

- chápanie jednotlivých ekonomických teórií a teore tických škôl a smerov ako 

fragmentárnych poh ľadov rozvíjajúcich významy jednej nerozdelenej real ity - 

ekonomiky a nazeranie na ekonómiu ako na jednu vedu  zloženú z jednotlivých 

parciálnych ekonomických teórií, ktoré sa vzájomne dop ĺňajú, vytvárajú mapu 

ekonomických teórií a každá ekonomická teória má sv oje miesto, ú čel, čas a limity 

pôsobenia a žiadnu ekonomickú teóriu nemožno absolu tizova ť, 

                                                                                                                                                                 
A New World Order. Grassroots Movements for Global Change. Routledge, London 1992, 
Amitai Etzioni: Moralní dimenze ekonomiky. Victoria Publishing, Praha 1995, Edward 
Goldsmith: Základní princípy hlubinné ekologie. In: Prostor č.26/1993 Nezávislá revue. 
Prostor, Praha 1993, Albert Gore: Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. 
Houghton Mifflin Company, Boston 1992, Paul Hawken: Ecology of Commerce. A 
Declaration of Sustainability. Harper Collins, New York 1993, Hazel Henderson: The Politics 
of the Solar Age. Alternatives to Economics. Doubleday, Anchor, New York 1981, Hazel 
Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. Knowledge Systems, Inc. 
Indianopolis 1991, Hazel Henderson: Building a Win-Win World. Life Beyond Global 
Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 1996, Magoroh 
Muroyama: The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes. In: 
American Scientist, Vol.51, No.2, June 1963, Magoroh Muroyama: Morphogenetic 
Economics: Change-Amplification by Causal Loops. In: Technological Forecasting and 
Social Change 29/1986, Sara Parkin: Green Futures. Agenda for the 21st Century. Fount, 
London 1991, Sara Parkin: Zelená budúcnosť. Program pre 21.storočie. Nadácia Zelená 
alternatíva, Piešťany 1994, Jeremy Rifkin: The End of Work. The Decline of the Global 
Labour Force and the Down of the Post-Market Era. G.P.Putnam s Sons, New York 1995, 
Ernst F. Schumacher: Small is Beautiful. a Study of Economics as if People Matterd. 
Vintage, London 1993, Ernst F. Schumacher: A Guide for the Perplexed. Harper and Row, 
New York 1977  
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- zmena poh ľadu na reverzibilitu ekonomických procesov a chápan ie ekonomických 

procesov ako procesov ireverzibilných s dôrazom na ekonomickú dynamiku 

namiesto ekonomickej statiky, 

- zavedenie pojmu entropia tzn. neur čitos ť resp. neusporiadanos ť do ekonomickej 

teórie a vnímanie jej vz ťahu k ekonomickej štruktúre ako celku namiesto použ ívania 

pojmu neistota iba vo vz ťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov , 

- zmena poh ľadu na vz ťah informácií a ekonomiky i ekonomickej teórie v sm ere 

chápania informácií ako štruktúrotvorného faktoru f ormujúceho profil a štruktúru 

ekonomiky namiesto doterajšieho chápania informácií  iba vo vz ťahu k 

rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov, 

- chápanie ekonomiky ako disipatívnej čiže rozpty ľujúcej štruktúry disipujúcej 

energiu, suroviny, materiály a informácie a vytvára júcej štruktúru spolo čnosti okolo 

atraktorov tzn. prí ťažlivých faktorov v podobe výrobných faktorov, cháp anie 

výrobných faktorov ako atraktorov ktoré ur čujú štruktúru a profil ekonomiky, 

spolo čnosti a civilizácie, 

- hodnotová reorientácia človeka i civilizácie založená na holistickom vníman í 

zmenenej ekonomickej reality a rešpektovaní zákonov  reálneho sveta a prírody, 

- chápanie vzniku globálnej ekonomiky ako šance k o bnoveniu pôvodného 

významu ekonómie ako vedy o hospodárení a prekonani u odcudzenia tomuto 

pôvodnému významu v industriálnom období, v globáln ej svetovej ekonomike 

človek musí by ť v prvom rade hospodár a až potom obchodník alebo f inančník.  

   Holistická interpretácia súčasnej zmenenej ekonomickej reality a postupné vytváranie a 

vytvorenie holistickej ekonómie môže významne prispieť k zmene činnosti človeka na 

Zemi a k zharmonizovaniu jeho vzťahu k prírode. S narastajúcou globálnou krízou ľudstva 

a ekologickou hrozbou bude potreba holistickej interpretácie ekonomiky narastať a bude 

rásť význam ekonomických teórií postavených na báze holistickej paradigmy, ktoré budú 

stále vo väčšej miere nahrádzať súčasné ekonomické teórie postavené na báze 

paradigmy mechanistickej a taktiež budú stále viac ovplyvňovať rozhodovacie procesy v 

záujme hľadania a nájdenia možných východísk zo súčasnej globálnej krízy ľudstva. 

Ekonomika, príroda a globálna kríza sú časnej civilizácie 

 

   Chápanie ekonomiky ako podsystému alebo súčasti vyšších systémov ako sú 

spoločnosť, príroda alebo univerzum predstavuje fundamentálnu zmenu vo vnímaní 
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ekonomickej reality ako i ekonomických problémov a s veľkou pravdepodobnosťou 

spôsobí zásadné zmeny v súčasnosti využívaných ekonomických teórií resp. vytvorenie 

teórií nových. Americká futurologička Hazel Hendersonová v tejto súvislosti uvádza87, že 

jeden zo základných nedostatkov súčasnej ekonómie, spočíva v zanedbávaní očividnej 

skutočnosti, že ľudská činnosť prebieha vo vnútri spoločnosti a spoločnosť je súčasťou 

ekosystému. Túto skutočnosť považuje Hendersonová za dvojitú dotáciu ekonomike. Za 

prvú dotáciu ekonomiky považuje Hazel Hendersonová dotovanie ekonomiky 

spoločnosťou. Ekonomická činnosť je podľa nej umožňovaná, podporovaná a možno 

povedať dotovaná samotnou spoločnosťou, najmä neplatenou činnosťou, ako je práca v 

domácnosti, výchova detí, vzájomná pomoc a starostlivosť o starých a nemocných a 

ďalšie a tejto činnosti, súčasnými ekonómami ignorovanej a pritom nevyhnutnej pre 

fungovanie ekonomiky hovorí Hazel Hendersonová ekonomika lásky - love economy. 

Touto ekonomikou sa zaoberajú predovšetkým ženy. Za druhú dotáciu ekonomiky 

považuje Hendersonová dotovanie ekonomiky prírodou. Hendersonová tvrdí, že 

ekonomika je dotovaná zo strany prírody a príroda jej poskytuje rad neplatených služieb 

od rozkladu humusu cez samočistenie vody až po reguláciu klímy. Hendersonová 

poukazuje na skutočnosť, že súčasná ekonomická teória túto dvojitú dotáciu ignoruje. 

Chápanie ekonomiky ako súčasti alebo podsystému prírody resp. ekosystému tvorí tiež 

základné východisko koncepcie teórie ekonómie ustáleného stavu [steady-state 

economics], ktorú vytvoril americký ekonóm Herman Daly88.  

   Herman Daly vo svojej knihe Ekonómia ustáleného stavu uvádza, že pre štandardnú 

ekonómiu ekonomika je izolovaný systém, v ktorom výmena hodnôt prebieha medzi 

firmami a domácnosťami a z okolitého prostredia nič nevstupuje a tiež aj do neho nič 

nevystupuje. Ekonomika je chápaná tak, ako keby nemala žiadne okolité prostredie. Pre 

koncepciu ekonomiky ustáleného stavu ekonomika je otvoreným subsystémom 

konečného a nerastúceho ekosystému alebo okolitého prostredia.  

   Podľa Dalyho ekonomika žije vďaka importu nízkoentropickej energie a exportu 

vysokoentropických odpadov. Každý subsystém konečného nerastúceho systému sa 

                                                 
    87 Hazel Henderson: The Politics of the Solar Age. Alternatives to Economics. Doubleday, 
Anchor, New York 1981, Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. 
Knowledge Systems, Inc., Indianopolis 1991, Hazel Henderson: Building a Win-Win World. 
Life Beyond Global Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 1996 
    88 Herman Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, 
Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy 
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989 
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musí sám v určitom bode stať nerastúcim. Teda aj ekonomika ako subsystém 

nerastúceho ekosystému resp. nerastúcej Zeme bude musieť v určitom bode prestať 

expandovať čo do rozsahu. Ignorovanie skutočnosti, že príroda je súčasťou vyšších 

systémov ako sú príroda, ekosystém, planéta Zem alebo univerzum, považujú za hlavnú 

príčinu globálnej krízy súčasnej civilizácie okrem Hermana Dalyho 89 a Hazel 

Hendersonovej 90 napr. aj Fritjof Capra 91, Ernst Schumacher 92, Edward Goldsmith 93, 

Sara Parkinová 94 alebo Satish Kumar 95, či mnohí ďalší ako i celé novovznikajúce 

ekonomické teoretické školy .  

   Fritjof Capra  vo svojej knihe Bod obratu tvrdí, že konvenčným ekonómom, či už 

neoklasikom, marxistom, keynesiánom, alebo post-keynesiánom, vo všeobecnosti chýba 

ekologická perspektíva. Ekonómovia majú podľa neho sklon vyseparovať ekonomiku z 

ekologického tkaniva, v ktorom je vrastená a opísať ju prostredníctvom zjednodušených a 

veľmi nerealistických teoretických modelov96.  

   Fritjof Capra tiež tvrdí, že ekonomika je v zmysle systémového pohľadu živým 

systémom, zloženým zo živých bytostí a sociálnych organizácií v neustále vzájomnej 

interakcii, ako aj v interakcii s okolitými ekosystémami, na ktorých existenčne závisia. 

Podobne ako individuálne organizmy, ekosystémy sú samoorganizujúcimi sa systémami, 

v ktorých živočíchy, rastliny, mikroorganizmy a anorganické zložky sú vzájomne 

                                                 
    89 Tamtiež. 
    90 Hazel Henderson: The Politics of the Solar Age. Alternatives to Economics. Doubleday, 
Anchor, New York 1981, Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. 
Knowledge Systems, Inc., Indianopolis 1991, Hazel Henderson: Building a Win-Win World. 
Life Beyond Global Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 1996 
    91 Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture. Flamingo, 
London 1982, Fritjof Capra: Uncommon Wisdom. Conversation with remarkable people. 
Flamingo, London 1988 
    92 Ernst F. Schumacher: Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Matterd. 
Vintage, London 1993, Ernst F. Schumacher: A Guide for the Perplexed. Harper and Row, 
New York 1977 
    93 Edward Goldsmith: Základní princípy hlubinné ekologie. In: Prostor č.26/1993 Nezávislá 
revue. Prostor, Praha 1993 
    94 Sara Parkin: Green Futures. Agenda for the 21st Century. Fount, London 1991, Sara 
Parkin: Zelená budúcnosť. Program pre 21.storočie. Nadácia Zelená alternatíva, Piešťany 
1994 
    95 Satish Kumar: Jsme opilí hmotným blahobytem. Rozhovor časopisu Poslední generace 
so Satishom Kumarom. In: Poslední generace č.5/1992, Hnutí DUHA, Brno 1992 
    96 Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture. Flamingo, 
London 1982  
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prepojené komplexnou sieťou vzájomných závislostí, zahrňujúcich výmenu hmoty a 

energie v nepretržitých cykloch97.  

   Satish Kumar  vidí korene súčasnej globálnej ekologickej krízy v hodnotách, a to v zlých 

hodnotách a v skutočnosti, že základom našej modernej industriálnej spoločnosti je 

predstava, že ľudia sú nadradení prírode a tá je tu pre nich a oni sú tu preto, aby ju 

kontrolovali a riadili98. Satish Kumar tvrdí, že ak sa domnievam, že príroda je tu pre mňa a 

ja ju mám kontrolovať a využívať pre svoj prospech, nevyhnutne ju dovediem ku globálnej 

ekologickej kríze99. Kumar ďalej tvrdí, že príroda tu nie je pre mňa, ale je tu sama pre 

seba a ja som jej súčasťou. Existuje symbiotický vzťah medzi stromami, trávou, vtákmi, 

riekami a ľuďmi a ak spolu vychádzajú harmonicky, môžu byť väzby medzi nimi trvalé. Ak 

však, podľa Kumara, si myslím, že je tu niečo pre mňa, budem to jednoducho používať 

tak dlho, pokiaľ sa to nevyčerpá. Kumar dochádza k záveru, že korene globálnej 

ekologickej krízy ležia v spôsobe nášho myslenia, v hodnotách a vo viere, že ľudia sú 

nadradení prírode100.  

   Skutočnosť je však úplne opačná a človek, jeho ekonomika i spoločnosť prírode 

nadradení nie sú ale sú jej podsystémom resp. podsystémami. Uvedomenie si tejto 

skutočnosti a jej akceptovanie ekonomickou teóriou môže od základu zmeniť správanie sa 

človeka, jeho ekonomiky i celej spoločnosti.  

Ekonomika ako implikátny poriadok a globalizácia ak o civiliza čný celopohyb 

 

   Chápanie ekonomiky ako implikátneho poriadku môže napomôcť prekonanie súčasnej 

globálnej krízy ľudstva ako krízy vnímania reality a krízy významov, ktoré sú prisudzované 

tejto realite. Podľa Davida Steindl-Rasta  naša terajšia kríza nie je iba obyčajnou krízou, 

ale je to kríza významu a zmyslu samotného101. David Bohm  vo svojich knihách 

Fragmentácia a celostnos ť
102, Celostnos ť a implikátny poriadok 103, Rozvíjanie 

                                                 
    97 Tamtiež. 
    98 Satish Kumar: Jsme opilí hmotným blahobytem. Rozhovor časopisu Poslední generace 
so Satishom Kumarom. In: Poslední generace č.5/1992, Hnutí DUHA, Brno 1992 
    99 Tamtiež. 
    100 Tamtiež. 
    101 David Steindl-Rast: Krize významu. In: Prostor č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor 
č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor, Praha 1992 
    102 David Bohm: Fragmentation and Wholeness. Van Leer Foundation, Jerusalem 1976 
    103 David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan Paul, London 
1980  
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významu 104, Myslenie ako systém 105 a v knihe Nerozdelené univerzum , ktorej 

spoluautorom je Basil Hiley , vytvoril teóriu implikátneho poriadku a celopohybu alebo 

holomovementu práve na základe neustáleho vývoja a zmeny reality a jej prisudzovaných 

významov. Bohm navrhuje nahradiť implikátnym poriadkom doterajší mechanický 

poriadok. Základným znakom mechanického poriadku podľa Bohma je to, že svet je 

chápaný ako pozostávajúci z entít, ktoré sú mimo seba v tom zmysle, že existujú v 

nezávislých oblastiach priestoru a času a interagujú silami, ktoré neprinášajú žiadne 

zmeny v ich esenciálnych prirodzenostiach106.  

   Implikátny teda zavinutý poriadok  vytvorený Davidom Bohmom je založený na 

zavíjaní celku a častí. V implikátnom poriadku je všetko zložené do všetkého a celok 

univerza je v princípe zvinutý celopohybom do každej časti aktívne, podobne to platí pre 

všetky jeho časti107.  Každá časť je potom v základnom zmysle vztiahnutá vo svojich 

základných aktivitách k celku a k všetkým ostatným častiam108.  

   Celopohyb  alebo tiež holomovement  je podľa Bohma taký pohyb, ktorý je zvinovaním 

celku do každej oblasti súčasne s rozvinovaním každej oblasti do celku109. David Bohm 

ako príklad implikátneho poriadku uvádza hologram, kde význam celku je zavinutý v 

každej jeho časti a každá časť hologramu je obrazom celého objektu110. Po rozbití 

holografického obrazca vznikne množstvo malých obrazcov a v každom je možné rozvinúť 

obrazec celý. Každá časť hologramu obsahuje teda informáciu o celom objekte, ktorá je v 

nej zavinutá111. Príkladom implikátneho poriadku však môže byť aj ekonomika. A dnešná 

globálna svetová ekonomika je typickým príkladom implikátneho poriadku a globálneho 

celopohybu.  

   Každá ekonomika každej jednotlivej krajiny má v sebe zavinuté základné princípy 

fungovania globálnej svetovej ekonomiky a každá ekonomika každej krajiny tiež 

participuje na zmene a vývoji princípov fungovania globálnej svetovej ekonomiky. V 

implikátnom poriadku, ako uvádza Bohm, stav celku môže organizovať časti, a to nie iba 

                                                 
    104 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 
    105 David Bohm: Thought as a System. Routledge, London, New York 1995 
    106 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 
    107 Tamtiež. 
    108 Tamtiež. 
    109 Tamtiež. 
    110 Tamtiež., David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge and Kegan 
Paul, London 1980, David Bohm: Thought as a System. Routledge, London, New York 1995 
    111 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 
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silným spojením veľmi vzdialených častí, ale tiež preto, že tento stav je taký, že organizuje 

časti, má sám realitu, ktorá nezávisí na tom, kde tieto časti sú112.  

   Ide teda o akýsi druh synchronicity  v implikátnom poriadku. V prípade globálnej 

ekonomiky vidíme, že jej stav a vývoj ovplyvňuje ekonomiky jednotlivých krajín najmä ich 

štruktúru a princípy fungovania. Vidíme tu tiež určitý druh synchronicity, ktorý sa prejavuje 

v podobných zmenách v ekonomikách rôznych krajín na rôznych miestach avšak v 

približne rovnakom čase a v rovnakom smere. Zmeny v týchto ekonomikách jednotlivých 

krajín možno pochopiť iba vo vzťahu ku globálnej svetovej ekonomike.  

   V čase industriálneho rozvoja jednotlivých ekonomík teda v čase pred vznikom globálnej 

svetovej ekonomiky a pred začatím procesov globalizácie, každá ekonomika mala v sebe 

zavinuté princípy fungovania, ktoré charakterizovali dostatok, neobmedzenosť a voľnosť 

zdrojov, voľný priestor pre expanziu jednotlivých ekonomík, voľný priestor pre vývoz 

odpadov a znečistenia, zväčšovanie rozsahu ako sila ekonomiky a ďalšie podobné 

charakteristiky.  

   Týmito princípmi fungovania sa v industriálnom období rozvoja riadili všetky ekonomiky 

jednotlivých štátov. Odlišnosti fungovania jednotlivých ekonomík boli spôsobené 

rozdielnym rozvíjaním významov aké boli prisudzované ekonomickému pohybu a najmä 

ekonomickému učeniu. 

    Ekonomické teórie aj keď boli odlišné, predsa len zohľadnovali základné reality a 

princípy fungovania ekonomiky. Rozličné významy prisudzované týmto teóriam boli 

spôsobené rôznymi faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny, oblasti alebo regióny napr. 

rozdielom kultúr, geografickými rozdielmi a pod. Zmena reality v ekonomike viedla k 

zmene základných princípov jej fungovania a k vzniku nových realít.  

   Peter Drucker spája vznik nových realít s potrebou vytvorenia novej ekonomickej teórie 

a s potrebou novej interpretácie a prisudzovania nových významov meniacej sa 

ekonomickej realite. Drucker vidí základ novej ekonomickej teórie vo vytvorení znalostnej 

teórie hodnoty, ktorá by nahradila pracovnú teóriu hodnoty industriálnej ekonomiky113. 

Podobne vidia tento problém aj John Naisbitt114 a Daniel Bell115.  

                                                 
    112 Tamtiež. 
    113 Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost. Management Press, Praha 1994 
    114 John Naisbitt: Megatrends. Warner Books, New York 1984 
    115 Daniel Bell: The Social Framework of the Information Society. In: Michael L.Dertouzos, 
Joel Moses /editors/: The Computer Age: A Twenty-Year View. MIT Press, Cambridge, 
Massatchusetts 1979 
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   Potreba vytvorenia novej ekonomickej teórie a rešpektovania realít reálneho sveta je 

predmetom záujmu už spomínaných novo sa vytvárajúcich ekonomických teoretických 

smerov ako sú nová ekonómia, ekonómia reálneho sveta, humanistická ekonómia a 

ekologická ekonómia. Novú ekonómiu a ekonómiu reálneho sveta interpretujú najmä 

Herman Daly  vo svojich knihách Ekonómia ustáleného stavu 116 a Pre spolo čné 

dobro 117, ktorú napísal spolu s Johnom Cobbom  a Paul Ekins  a Manfred Max-Neef  

najmä v práci Ekonómia reálneho sveta 118. Názov ekonómia reálneho sveta výstižne 

vyjadruje zmenu reálneho sveta, zmenu reality a najmä skutočnosť, že dnešná ekonómia 

sa zaoberá všeličím iným nie však reálnym svetom119. Dnešná moderná ekonómia a 

najmä makroekonómia vychádza aj dnes z predpokladov nelimitovaných zdrojov, 

neobmedzených možností zbavovania sa odpadov a znečistenia, existencie voľného 

priestoru pre expanziu a pod. Dnešná moderná ekonómia tak neberie do úvahy zmenenú 

realitu a správa sa tak ako keby svetová ekonomika bola akýmsi modelom, ktorý nie je s 

reálnym svetom prepojený a nemusí rešpektovať jeho reality120. 

   Reálny svet je však dnes jedna globálna svetová ekonomika založená na fungovaní 

jedného globálneho svetového trhu, ďalej je to obmedzenosť zdrojov a potreba 

nahradzovania prírodných zdrojov, rastúce znečistenie životného prostredia a hrozba 

globálneho civilizačného kolapsu. Tieto reality pôsobia na zmenu princípov fungovania 

globálnej svetovej ekonomiky a tieto meniace sa princípy fungovania svetovej ekonomiky 

sú zavinuté v princípoch fungovania ekonomiky každej jednotlivej krajiny. Dochádza tak 

ku globálnej zmene princípov fungovania globálnej ekonomiky, ktorá prebieha zároveň so 

zmenami princípov fungovania ekonomík v jednotlivých krajinách.  

   Globálny celopohyb tak postupne mení celú civilizačnú realitu a vytvára civilizáciu úplne 

odlišnú ako bola tá predošlá. Výstižne tento globálny celopohyb a zmenu základných 

princípov fungovania ekonomiky i celej civilizácie vyjadril Alvin Toffler vo svojej trilógií Šok 

z budúcnosti121, Tretia vlna122 a Posun moci123. Alvin Toffler v prechode spoločnosti od 

                                                 
    116 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992 
    117 Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy 
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989  
    118 Paul Ekins, Manfred Max-Neef /editors/: Real-Life Economics. Understanding Wealth 
Creation. Routledge, London 1992 
    119 Tamtiež. 
    120 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, 
Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy 
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989  
    121 Alvin Toffler: Future Shock. Bantam Books, New York 1990 
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princípov fungovania Druhej vlny na princípy fungovania Tretej vlny124 vyjadril globálny 

civilizačný celopohyb a zmenu významov zavinutých v princípoch fungovania jednotlivých 

ekonomík i globálnej ekonomiky ako celku.  

   Prekonanie šoku z budúcnosti a adaptácia na princípy Tretej vlny je potom spojená so 

zmenou významov prisudzovaných ekonomickým a civilizačným posunom v reálnom 

svete. Z tohoto pohľadu súčasnú globálnu krízu ľudstva môžeme nazvať aj krízou 

významu ako to urobil aj David Steindl-Rast125 a súčasnú turbulentnú dobu možno chápať 

aj ako dobu hľadania a rozvíjania významov v prvom rade novej ekonomickej reality.  

   Chybné alebo staré významy nesú so sebou aj narastajúcu deštrukciu v ekonomike a v 

spoločnosti, ktorá potom vytvára tlak na hľadanie významov nových. Tiež nové 

ekonomické teórie a pokusy o holistickú interpretáciu zmenenej ekonomickej reality je 

možné chápať ako hľadanie zodpovedajúceho významu globálnej ekonomickej reality a 

jej jednotlivých častí. 

Ekonómia ako mapa ekonomických teórií 

 

   Chápanie jednotlivých ekonomických teórií a teoretických škôl a smerov ako 

fragmentárnych a teda parciálnych pohľadov na ekonomickú realitu, ktoré tej istej realite 

priraďujú rôzne významy, môže napomôcť nazeraniu na ekonómiu ako na jednu vedu 

zloženú z parciálnych ekonomických teórií, ktoré sa vzájomne doplňujú a spolu vytvárajú 

mapu ekonomických teórií.  

   Každá ekonomická teória má svoje časové a rozsahové limity pôsobenia, každá 

ekonomická teória má svoj účel, miesto a čas a žiadnu ekonomickú teóriu nemožno 

absolutizovať. Takýmto chápaním vzťahu ekonomických teórií a ekonomickej reality a 

nazeraním na jednotlivé ekonomické teórie ako na parciálne by sa prekonalo rozdelenie 

súčasnej teoretickej ekonómie do rôznych proti sebe stojacích a často medzi sebou 

bojujúcich ekonomických teórií, ktoré v praxi a najmä v ekonomickom a politickom živote 

spôsobuje rozdelenie spoločnosti na rôzne tábory zástancov rôznych ekonomických teórií, 

ktoré chcú tých ostatných presvedčiť o svojej jedinej pravde, o výlučnej platnosti svojej 

                                                                                                                                                                 
    122 Alvin Toffler: The Third Wave. Bantam Books, New York 1990 
    123 Alvin Toffler: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edgee of the 21st 
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    124 Alvin Toffler: The Third Wave. Bantam Books, New York 1990  
    125 David Steindl-Rast: Krize významu. In: Prostor č.22/1992 Nezávislá revue. Prostor, 
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jedine správnej ekonomickej teórie, ktoré sa snažia získať politickú moc a potom zvyšku 

spoločnosti nanútiť svoje ekonomické myslenie, svoje ekonomické teórie, svoje 

ekonomické modely a svoj pohľad na svet a prinútiť tých ostatných tieto teórie uznávať a 

správať sa podľa nich.  

   Spôsobuje to tiež obrovské mrhanie energie jednotlivca i spoločnosti, ktorá je 

vynakladaná na presadenie určitej ekonomickej teórie a tiež rozdelenie sveta do blokov 

resp. skupín krajín fungujúcich na báze tej ktorej ekonomickej teórie ako oficiálnej štátnej 

doktríny. Smiešne by asi vyzerali fyzici zaoberajúci sa napr. teóriou relativity, kvantovou 

fyzikou, fyzikou plazmy alebo fyzikou tuhých látok, ktorí by medzi sebou bojovali a snažili 

sa tých druhých presvedčiť o tom, že jedine tá ich fyzika predstavuje celú fyziku a tie 

ostatné, že sú nepravdivé. Fyzici si však uvedomujú, že sa zaoberajú iba parciálnymi 

oblasťami skúmania fyzikálnych problémov. Menej si túto skutočnosť uvedomujú 

ekonómovia, a tak celé dvadsiate storočie sme boli svedkami bojov predstaviteľov 

rôznych ekonomických smerov a teórií, ktorí sa snažili ovládnuť politický život a následne 

riadiť spoločnosť podľa tej ktorej ekonomickej teórie. Sme toho svedkami aj v súčasnej 

dobe, keď napríklad predstavitelia monetárnej ekonomickej teórie sa touto teóriou snažia 

vysvetľovať život a fungovanie celej spoločnosti a každého jednotlivca, a podľa tejto teórie 

spoločnosť riadiť, hoci je to iba teória zaoberajúca sa finančnou rovnováhou, teda 

oblasťou financií a nie celou spoločnosťou.  

   Takisto predstavitelia neoliberálnej ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá prevažne 

oblasťou obchodu alebo obchodnej výmeny sa snažia jej pravidlá rozšíriť na celú 

spoločnosť, hoci obchod je iba časť spoločnosti a všetci ľudia nie sú obchodníci a ani nimi 

nemôžu byť a všetko sa nemôže stať tovarom a predmetom obchodu a tiež predstavitelia 

neokeynesiánskej ekonomickej teórie, ktorá pojednáva o štátnych zásahoch a regulácii 

ekonomiky sa snažia prostredníctvom štátnych zásahov riadiť celú spoločnosť ako i život 

každého jednotlivca.  

   Uvedomenie si reality fragmentárnych a teda parciálnych pohľadov jednotlivých 

ekonomických teoretických smerov na ekonomiku i spoločnosť môže významnou mierou 

napomôcť prekonaniu rozdelenia spoločnosti a civilizácie a rozumnejšiemu využívaniu 

energie jednotlivcov i celej spoločnosti. David Bohm videl príčinu súčasného stavu 

narastajúcej fragmentarizácie ako u jednotlivcov, tak aj v spoločnosti v mechanistickom 

videní sveta ovládajúcom súčasnú vedu126.  

                                                 
    126 David Bohm: Rozvíjení významu. Víkendový dialóg. Unitaria, Praha 1992 
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   Možno iba dodať, že mechanistické videnie sveta ovláda aj ekonómiu ako vedu a práve 

táto skutočnosť má výrazný podiel na súčasných problémoch a fragmentarizácii súčasnej 

ľudskej civilizácie. David Bohm hovorí, že myslenie je svojou podstatou neúplné a každá 

myšlienka, každá teória je iba spôsobom videnia, spôsobom pohľadu na vec z určitého 

výhodného postavenia127.  

   Bohm upozorňuje, že ak pokladáme naše myšlienky za konečné, ak predpokladáme, že 

zahrňujú všetky možnosti, potom raz narazíme na podmienky, kedy sa stanu 

irelevantnými. Ak potom na nich trváme, bez ohľadu na ich irelevantnosť, potom sme 

nútení buď_ ignorovať fakty alebo ich znásilniť a výsledkom je v každom prípade 

fragmentarizácia128. Presne toto možno pozorovať aj u konvenčnej resp. tradičnej 

ekonómie, ktorá ignoruje alebo znásilňuje fakty týkajúce sa globálnej krízy a výsledkom je 

fragmentarizácia spoločnosti, ktorej sme každodennými svedkami. Bohm tvrdí, že teória 

implikátneho poriadku by mohla pomôcť skoncovať s ďalekosiahlou a 

všetkoprestupujúcou fragmentarizáciou, vyplývajúcou z mechanistického pohľadu na svet. 

Podľa neho sa dá porozumieť fragmentarizácií pomocou uvedomenia si rozdielu medzi 

slovami fragment a časť129.  

   Časť je, podľa Bohma, neoddeliteľne spojená s celkom, čo neplatí pre fragment, pretože 

ten je od celku oddelený. Bohm upozorňuje, že fragmentárny spôsob myslenia, nám dáva 

irelevantné kusy a fragmenty, namiesto toho, aby nám pomohol vidieť skutočné časti 

vztiahnuté k celku130. Bohm tiež upozorňuje na neprimerané fragmentarizácie, ktoré 

vzniknú, keď sa na časti objavujúce sa v našom myslení, pozeráme ako na primárne a 

nezávisle existujúce konštanty všetkej skutočnosti vrátane nás samých tj. že myšlienkam 

zodpovedá niečo v skutočnosti131.  

   Fragmentarizácia, podľa Bohma, tiež znamená stav mysle, ktorý vedie k tomu, aby 

pokladal rozdelenie medzi vecami za absolútne a konečné a nie iba za spôsob myslenia s 

relatívnym a obmedzeným rozsahom užitočnosti a platnosti. Vedie teda k všeobecnej 

tendencii rozkladať veci nerelevantným a neprimeraným spôsobom podľa toho, ako my 

myslíme132. Bohm tiež upozorňuje, že aj keď sú všetky časti ľudstva podstatne vzájomne 

spojené a na sebe závislé, zabraňuje primárny a prevažujúci význam, dávaný rozdielom 

                                                 
    127 Tamtiež. 
   128 Tamtiež. 
   129 Tamtiež. 
   130 Tamtiež. 
   131 Tamtiež. 
   132 Tamtiež. 
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medzi ľuďmi, rodinami, zamestnaniami, národmi, rasami, náboženstvami, ideológiami 

atď., ľudským bytostiam v spolupráci pre všeobecné dobro a dokonca aj pre prežitie.  

   Ak uvažuje človek o sebe týmto fragmentárnym spôsobom, vedie ho to nutne k tomu, 

aby najprv videl sám seba, svoju osobu, svoju skupinu a nevidel sám seba ako vnútorne 

spojeného s celým ľudstvom a teda aj so všetkými ostatnými ľuďmi133. Bohm upozorňuje, 

že ak začne napr. svet znamenať súbor rozpojených mechanických fragmentov samých o 

sebe, potom ľudia nemôžu robiť nič iné, ako sa podľa toho chovať a tak sa dostať do 

nekončiacich konfliktov, ktoré z takéhoto významu vyplývajú.  

   Ak však ľudstvo prejde percepciou, tvrdí tiež Bohm, a pozná, že táto percepcia 

znamená, že svet je jedným nerozdeleným celkom s mnohými významami, z ktorých 

niektoré sú vhodné a harmonické a iné nie, mohol by sa rozvinúť celkom iný stav. Potom 

by totiž nastala nekončiaca tvorivá percepcia nových významov, začleňujúcich staré 

významy do širších harmonickejších celkov, ktoré by sa potom rozvíjali do 

zodpovedajúcich premien celkovej skutočnosti, ktorá by bola takto začlenená134.  

   Bohm tiež tvrdí, že naša civilizácia trpí tým, čomu sa dá povedať zlyhanie významu a 

zmena je možná, iba keď je prijatý nový význam, ktorý nie je mechanistický. Taký význam 

pociťovaný ako hodnotný, uvoľní potom energiu nutnú k uskutočneniu celého nového 

spôsobu života. Iba význam môže uvoľniť energiu.Bohm ďalej hovorí, že ľudia nemajú v 

súčasnej dobe energiu nutnú k uskutočneniu celého nového spôsobu života, aby čelili 

moru problémov, ktoré nás ohrozujú a mechanistický význam smeruje k umŕtveniu 

energie, takže ľudia zostávajú stále takí akí sú135.  

   Bohm preto tvrdí, že význam je základným pre to, čo život skutočne je136. To, čo o 

princípoch a dôsledkoch fragmentarizácie myslenia a sveta tvrdí Bohm, platí doslova aj 

pre súčasné konvenčné ekonomické myslenie, ktoré fragmentarizuje spoločnosť a 

civilizáciu, umŕtvuje energiu ľudí a v nemalej miere sa podieľa na prehlbovaní globálnej 

krízy súčasnej civilizácie. Uvedomenie si reality, že každá ekonomická teória alebo škola 

vysvetľuje a popisuje iba časť ekonomiky a spoločnosti a teda je iba súčasťou ekonómie 

ako súboru alebo mapy všetkých ekonomických teórií ako parciálnych a fragmentárnych 

pohľadov na nerozdelenú realitu, môže napomôcť k uvoľneniu energie spoločnosti, ktorá 

                                                 
   133 Tamtiež. 
   134 Tamtiež. 
   135 Tamtiež. 
    136 Tamtiež. 
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je v súčasnej dobe viazaná bojom medzi jednotlivými ekonomickými teóriami a smermi 

myslenia.  

  

Dynamika a ireverzibilita ekonomických procesov 

 

   Videnie a chápanie ekonomických procesov ako procesov reverezibilných je tiež jednou 

z charakteristík súčasného ekonomického myslenia. Manipulovanie s ekonomikou ako 

strojom, ktorý možno vracať k východiskovému stavu a vyrovnávanie ekonomickej 

rovnováhy ako návrat k stratenej ekonomickej rovnováhe je typickým príkladom 

mechanistického myslenia v súčasnej ekonómií a spôsobuje veľké problémy pri prechode 

k globálnej svetovej ekonomike.  

   Hoci súčasná makroekonómia interpretuje ekonomické procesy ako manipulovateľné a 

reverzibilné, posun od väčšieho počtu lokálnych ekonomík k jednej globálnej svetovej 

ekonomike ukazuje ireverzibilitu ekonomických procesov. Prekonanie ekonomickej 

nerovnováhy v jednotlivých ekonomikách potom nie je možné bez dosiahnutia globálnej 

rovnováhy v globálnej svetovej ekonomike.  

   Prístup k ekonomickým procesom ako procesom reverzibilným je charakteristický aj pre 

prebiehajúcu ekonomickú transformáciu v krajinách východnej a strednej Európy. Projekt 

tejto ekonomickej transformácie je založený na reverzibilite a možnosti návratu k trhovej 

ekonomike v pôvodnej podobe ako jednom z jej základných princípov. Súčasný trh však 

nadobudol iné formy ako mal trh pred niekoľkými desiatkami rokov. Jeden z hlavných 

architektov prebiehajúcej ekonomickej transformácie maďarský ekonóm a profesor 

Harvardskej univerzity János Kornai vo svojej publikácií Cesta k slobodnej ekonomike, 

ktorá vyšla v roku 1990 a v ktorej vyložil svoju koncepciu prechodu k trhovej ekonomike, 

chápe reverzibilitu čiže vratnosť ekonomických procesov ako základnú myšlienku návratu 

k trhovej ekonomike v krajinách strednej a východnej Európy, ktorá predstavuje zároveň 

jeden z pilierov hospodárskej politiky transformácie v týchto krajinách.  

   János Kornai v tejto práci uvádza, že ekonomika sa síce nedá prevíjať ako film 

pospiatky, nemožno ju na ľubovoľnom mieste prerušiť a rozhodnúť sa, či ho budeme 

prevíjať dopredu alebo dozadu, dá sa však ako film vyňať a prehrávať od začiatku 

smerom dopredu137. Tento návrat ekonomiky na začiatok znamená podľa Kornaia zmena 

vlastníctva a návrat k východiskovému stavu, čiže do toho časového východiska, kedy 
                                                 
    137 János Kornai: Cesta k svobodné ekonomice. Academia, Praha 1990 
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začala premena súkromného vlastníctva na vlastníctvo spoločenské138. Spustením 

ekonomiky od začiatku má byť automaticky zabezpečené normálne fungovanie 

ekonomiky v trhových podmienkach. Je to však naozaj tak ? 

   Je skutočne ekonomika manipulovateľná a prevíjateľná ako film a dá sa naozaj nastaviť 

na začiatok a pustiť odznova ? A kde je potom začiatok ? Tieto otázky si musíme nutne 

postaviť, keď sa pozrieme na súčasnú ekonomickú realitu. Vidíme, že táto realita je 

celkom iná. Videnie a chápanie ekonomických procesov ako procesov reverezibilných a 

manipulovateľných nie je charakteristické iba pre prebiehajúcu ekonomickú transformáciu 

v krajinách strednej a východnej Európy, ale v prvom rade je jednou z hlavných 

charakteristík súčasného ekonomického myslenia a predstava o možnosti previnutia 

ekonomiky na začiatok a spustenia ako filmu je iba prejavom a odrazom tohoto 

ekonomického myslenia.  

   Súčasné ekonomické myslenie je v prevažnej väčšine postavené na statickom chápaní 

ekonomiky spojenom so stabilnou resp. stabilizovanou ekonomickou štruktúrou a 

manipulovateľnosťou s ekonomikou ako strojom. Manipulovanie s ekonomikou ako 

strojom, ktorý možno vracať k východiskovému stavu a vyrovnávanie ekonomickej 

rovnováhy ako návrat k stratenej ekonomickej rovnováhe je typickým príkladom 

mechanistického myslenia v súčasnej ekonómií a spôsobuje veľké problémy pri prechode 

ku globálnej svetovej ekonomike. Hoci súčasná makroekonómia interpretuje ekonomické 

procesy ako manipulovateľné a reverzibilné, celosvetový prechod od väčšieho množstva 

navzájom oddelených a vzájomne prostredníctvom zahraničného obchodu 

komunikujúcich ekonomík k jednej globálnej svetovej ekonomike fungujúcej na báze 

jedného svetového trhu ukazuje potrebu zmeny pohľadu na vývoj ekonomických 

procesov.  

   Zrýchlenie ekonomického vývoja v celosvetovom meradle a neustále sa meniaca a 

vyvíjajúca štruktúra jednotlivých ekonomík i svetovej ekonomiky ako celku ukazuje 

potrebu zmeny nazerania na ekonomické procesy. Táto zmena by mala byť postavená na 

prechode od ekonomickej statiky k ekonomickej dynamike a s tým spojeným zmeneným 

chápaním ekonomických procesov ako procesov ireverzibilných namiesto doterajšieho 

chápania týchto procesov ako procesov reverzibilných. Takáto zmena nazerania na 

ekonomické procesy sa potom prejaví v zásadných zmenách hospodárskej politiky.  

                                                 
    138 Tamtiež. 
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   Súčasná hospodárska politika vo väčšine krajín je postavená na statickom videní 

ekonomických procesov, čoho výsledkom je prekonávanie hospodárskej krízy ako 

obnovovanie stratenej ekonomickej rovnováhy v relatívne málo sa meniacom 

ekonomickom prostredí. Zmenené a neustále sa meniace ekonomické prostredie spojené 

so vznikom globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového trhu však vyžaduje 

formuláciu takej hospodárskej politiky, kde prekonávanie hospodárskej krízy by nebolo 

chápané ako obnovovanie stratenej ekonomickej rovnováhy čiže návrat späť, ale naopak 

bolo by chápané ako potreba adaptácie ekonomickej štruktúry a ekonomického 

organizmu na zmenené ekonomické podmienky v celosvetovom merítku čiže pohyb 

vpred. 

   Adaptácia jednotlivých ekonomík na podmienky globálnej ekonomiky znamená potom 

prekonanie ekonomickej nerovnováhy a obnovenie rovnováhy v inom ekonomickom 

prostredí a na inej kvalitatívnej úrovni. Toto zmenené ekonomické prostredie a nová 

kvalitatívna úroveň jednotlivých ekonomík je v prvom rade determinovaná modernými 

informačnými technológiami.  

   Adaptácia jednotlivých ekonomík na podmienky globálnej ekonomiky potom znamená 

prechod týchto ekonomík na modernú informačnú technológiu a s tým spojenú zmenu 

štruktúry týchto ekonomík. Statické nazeranie na ekonomické procesy spojené s ich 

chápaním ako procesov reverzibilných abstrahuje od potreby prechodu ekonomiky na 

modernú informačnú technológiu a prispieva tak k zlyhaniu hospodárskej politiky v stále 

sa zväčšujúcom množstve krajín. Hospodárska politika v týchto krajinách nerešpektuje 

zmenené ekonomické prostredie a dynamiku vznikajúcej globálnej svetovej ekonomiky a 

jedného svetového trhu, čoho výsledkom je celosvetovo narastajúca ekonomická, 

spoločenská a politická nestabilita, ktorá sa prejavuje v prehlbovaní globálnej krízy 

súčasnej ľudskej civilizácie.  

   Nová ekonomická realita dneška nám ukazuje, že svet ekonomiky konca dvadsiateho 

storočia sa prakticky v ničom nepodobá na svet ekonomiky devätnásteho storočia alebo 

začiatku dvadsiateho storočia. Nová ekonomická realita na konci 20. storočia nie je starou 

ekonomickou realitou. A ekonomika sa naozaj nedá vrátiť do sveta ekonomiky 

devätnásteho storočia alebo začiatku dvadsiateho storočia. Ekonomickú rovnováhu potom 

nemožno dosiahnuť návratom k stratenej ekonomickej rovnováhe, možno ju dosiahnuť iba 

priblížením sa rovnovážnemu stavu, ktorý bude zároveň znamenať približovanie sa k 

stavu globálnej ekonomickej rovnováhy a rešpektovaním nutnosti adaptácie sa na 

podmienky globálnej svetovej ekonomiky a jedného svetového trhu. 
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   Problematike reverzibility resp. ireverzibility ekonomických procesov je v súčasnej 

ekonomickej teórii venovaná pomerne malá pozornosť, hoci význam tejto problematiky 

narastá s narastajúcou dynamikou ekonomického vývoja a zrychľujúcim sa vytváraním 

globálnej ekonomiky, ktoré zároveň vytvára tlak na zrýchľovanie ekonomického vývoja v 

jednotlivých krajinách. Jedným z prvých ekonómov v histórii ekonomického myslenia, 

ktorý sa zaoberal problematikou reverzibility resp. ireverzibility ekonomického vývoja a 

ktorý považoval ireverzibilitu za významnú charakteristiku ekonomických procesov bol 

Alfred Marshall139.  

   Ďalší významný ekonóm Nikolaj Kondratiev, známy tiež aj ako autor teórie dlhých vĺn, 

sa zaoberal problematikou ireverzibility resp. reverzibility ekonomických procesov už na 

začiatku tohoto storočia. Vo svojej práci K otázke chápania ekonomickej statiky, dynamiky 

a konjunktúry140 uvádza, že ekonomické procesy sú procesmi v prevažnej miere 

ireverzibilnými141.  

   Kondratiev dospel k záveru, že nevratnosť čiže ireverzibilita ekonomických procesov je 

charakteristická pre dynamiku ekonomiky a vratnosť čiže reverzibilita ekonomických 

procesov sa vzťahuje k ekonomickej statike142. Kondratiev tiež uvádza, že ekonomická 

statika vedie k nazeraniu na ekonomické procesy ako na procesy reverzibilné a takéto 

nazeranie je charakteristické pre väčšinu používaných ekonomických teórií. Zmena 

pohľadu a prechod k ekonomickej dynamike zároveň nastoľuje problém ireverzibility 

ekonomický procesov.  

   Niektoré ekonomické procesy ako sú tvorba cien a pod. môžu byť podľa Kondratieva 

čiastočne reverzibilnými alebo tak môžu vyzerať, celý ekonomický proces má však 

jednoznačne charakteristiku ireverzibility a vývoj ekonomického organizmu a ekonomickej 

štruktúry je dynamický a ireverzibilný proces143.  

   Jeden zo zakladateľov synergetiky a nositeľ Nobelovej ceny Ilya Prigogine uvádza, že 

typickým znakom reverzibility je symetrickosť voči času144. V prípade ekonomických 

                                                 
    139 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard 
University Press, Cambrodge, Massatchusetts 1971 
    140 Nikolaj Dmitrijevič Kondratiev: Problemy ekonomičeskoj dinamiky. Ekonomika, Moskva 
1989 
    141 Tamtiež. 
    142 Tamtiež. 
    143 Tamtiež. 
    144 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers: Order out of Chaos. Man s New Dialogue with Nature. 
Heinemann, London 1984, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers: Nová aliance. In: Pokroky 
matematiky, fyziky a astronómie č.4,5/1984, Praha 1984 
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procesov vytvárajúcich ekonomickú štruktúru o symetrickosti v čase nemožno hovoriť. To, 

že ekonomické procesy symetrické v čase nie sú možno ukázať na príklade vývoja 

sektorálnej štruktúry ekonomiky. Vznik, vývoj a súčasná dominancia terciárneho a 

kvartérneho sektoru, ktorá nahradila dominanciu primárneho a sekundárneho sektoru 

nám ukazujú príklad prejavu ireverzibility ekonomických procesov v sektorálnej štruktúre 

ekonomiky. Zároveň tiež ukazujú zrýchľujúcu sa dynamiku vývoja ekonomiky.  

   Prvým ekonómom, ktorý vymedzil sektorálnu štruktúru ekonomiky a umožnil sledovanie 

dynamiky vývoja ekonomiky bol austrálsky ekonóm Colin Clark. Colin Clark v roku 1940 

vo svojej práci Podmienky ekonomického pokroku rozčlenil ekonomiku na tri sektory 

primárny, sekundárny a terciárny, ktoré podľa neho zároveň vytvárajú štruktúru 

ekonomiky a neustálym vývojom menia svoj podiel na celkovej štruktúre ekonomiky. Colin 

Clark zavedením sektorálneho členenia do ekonomickej teórie umožnil sledovanie 

ekonomickej dynamiky, zmenu ekonomickej štruktúry a položil tak základy k pochopeniu 

súčasných zmien v ekonomike a spoločnosti, ktorých sme svedkami v posledných 

desaťročiach dvadsiateho storočia. Práca Colina Clarka sa tiež stala metodologickým 

východiskom vzniku koncepcií postindustriálnej, informačnej a znalostnej spoločnosti. 

    Dynamikou ekonomického vývoja sa zaoberal aj Joseph Alois Schumpeter, ktorý vo 

svoje práci Teória hospodárskeho vývoja145 na príklade vytvárania novej štruktúry 

ekonomiky na základe kombinácie nových výrobných faktorov so starými ukazuje 

asymetriu vznikajúcej a zanikajúcej štruktúry ekonomiky i pri obnovení ekonomickej 

rovnováhy.  

   Myšlienka ireverzibility ekonomických procesov v ekonomickej teórii je v prevažnej 

miere spojená s vyjadrením dynamiky týchto procesov. Prevažná väčšina súčasných 

moderných ekonomických teórií sa však zaoberá ekonomickou statikou namiesto 

dynamiky ako to konštatuje napr. Peter Drucker v prácach Vek diskontinuity146 a 

Postkapitalistická spoločnosť147 a ekonomické procesy považujú tieto ekonomické teórie 

za reverzibilné namiesto toho, aby k ním pristupovali ako k procesom ireverzibilným. 

Zrýchľujúci sa ekonomický vývoj koncom dvadsiateho storočia, vznik globálnej svetovej 

                                                 
    145 Joseph Alois Schumpeter: Teória hospodárského vývoja. Pravda, Bratislava 1987, 
Joseph Alois Schumpeter: The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, 
Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Transaction Publishers, New Brunswick, 
London 1993 
    146 Peter F. Drucker: Věk diskontinuity. Obraz měníci se společnosti. Management Press, 
Praha 1994 
    147 Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost. Management Press, Praha 1994 
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ekonomiky a celosvetový prechod ku globálnej informačnej spoločnosti však ukazujú 

potrebu vo väčšej miere využívať pri formulácií hospodárskej politiky jednotlivých krajín 

ekonomické teórie postavené na základe ekonomickej dynamiky a nazerajúce na 

ekonomické procesy ako na procesy ireverzibilné. 

   Významným faktorom zrýchľujúcim vývoj svetovej ekonomiky je moderná informačná 

technológia. Moderná informačná technológia tým, že prebieha neustálym procesom vývoja, 

sa zároveň stáva prepojením dynamiky ekonomického vývoja a ireverzibility ekonomických 

procesov. Moderná informačná technológia sa tiež stáva tým faktorom ekonomického 

vývoja, ktorý znemožňuje obnovenie akejkoľvek ekonomickej resp. spoločenskej štruktúry, 

ktorá bola postavená na báze staršej napr. industriálnej technológie alebo ktorá by dokonca 

fungovala s vynechaním technológie zo života spoločnosti. Ireverzibilita súčasného 

ekonomického vývoja je tak vo významnej miere prepojená s nemožnosťou návratu 

súčasnej ľudskej civilizácie k nižším zastaralým technológiám, nakoľko vyššie alebo 

špičkové technológie stelesňujú a koncentrujú úroveň ľudského poznania a znalostnú 

úroveň civilizácie.  

   Podľa Gregoryho Batesona by nebolo múdre, nehovoriac už o tom, že je to nemožné, 

navracať sa k nevinnosti austrálskych domorodcov, Eskimákov či krovákov148. Takýto návrat 

by podľa Batesona znamenal stratu poznatkov, ktoré tento návrat podnietili a celý proces by 

začal odznova149. Tak aj v súčasnej globálnej svetovej ekonomike nie je možný návrat 

globálnej ekonomiky ako celku alebo ekonomík jednotlivých krajín k nižšej technológií, ale 

všetky krajiny, ktoré sa stali súčasťou globálnej svetovej ekonomiky a nedisponujú vyššou 

technológiou sa musia na túto technológiu adaptovať. Tak sa aj technológia stáva faktorom 

ireverzibility ekonomického vývoja pri prechode ku globálnej svetovej ekonomike, ktorý 

nemožno v súčasnom meniacom sa ekonomickom prostredí nebrať do úvahy. 

Ekonómia a entropia 

 

   Pojem entropia patrí k tým pojmom, ktoré ekonomická teória nepoužívala a v prevažnej 

miere ani nepoužíva. Pojem entropia  pochádza z gréckeho entrope, čo je zase zložené z 

en, čo znamená v alebo vovnútri a trope, čo znamená pohyb150. Entropia znamená čosi ako 

neurčitosť alebo neusporiadanosť, ktorá podľa druhého zákona termodynamiky neustále 
                                                 
    148 Gregory Bateson: Ekologie a flexibilita městské civilizace. In: Souvislosti č.4-5/1993. 
Revue pro křesťanství a kultúru. Praha 1993 
    149 Tamtiež. 
    150 Veľký sociologický slovník. Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, Praha 1996 



 118 

narastá a vynucuje si neustále usporiadavanie resp. znižovanie entropie. Entropia znamená 

tiež rastúci neporiadok alebo chaos.  

   Rast entropie je spojený so stratou informácie, čo znamená úbytok usporiadanosti 

systému, kým informácia je naopak mierou pre rast usporiadanosti systému.  V 

kybernetických vedách je informácia poňatá ako negatívna entropia čiže negentropia 151. 

Súčasná ekonomická teória používa síce pojem neistota, tento je však v prevažnej väčšine 

ekonomických teórií používaný iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomiky. Pojem 

neistota sa teda vzťahuje iba k časti ekonomiky a to k jej riadiacej sfére. Tato skutočnosť 

ukazuje ďalší príklad redukcionizmu súčasných ekonomických teórií.  

   Až americký ekonóm rumunského pôvodu Nicholas Georgescu-Roegen zaviedol ako prvý 

používanie pojmu entropia v ekonomickej teórií. Nicholas Georgescu-Roegen tak urobil vo 

svojich prácach Zákon entropie a ekonomický proces152 a Energia a ekonomické mýty153. 

Možno konštatovať, že zavedenie pojmu entropia je východiskom umožňujúcim holistický 

prístup k chápaniu ekonomických procesov pretože entropia sa vzťahuje k celej ekonomickej 

štruktúre a činnosť ekonomiky ako celku musí smerovať k stálemu znižovaniu entropie. V 

súčasnej dobe je tomu však naopak a práve činnosť ekonomiky ako celku prispieva v 

značnej miere k zvyšovaniu entropie. Nicholas Georgescu-Roegen tvrdí, že je absurdná 

skutočnosť, že ekonomika by mala fungovať iba preto, aby produkovala viacej entropie154. A 

tak tomu aj v súčasnosti je.  

   Súčasný ekonomický model je založený na filozofii, že ak ekonomika produkuje viacej, 

funguje lepšie a ak ekonomika produkuje menej funguje horšie155. Sara Parkinová v tejto 

súvislosti uvádza, že ak vychádzame z tejto filozofie, potom klasický spôsob ako zlepšiť 

ekonomiku je vyprodukovať viacej produktu, spotrebovať viacej energie a surovín a 

samozrejme vyprodukovať viacej znečistenia a odpadu156. To znamená zvýšiť entropiu.  

                                                 
    151 Tamtiež. 
    152 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1971 
    153 Nicholas Georgescu-Roegen: Energy and Economic Myths. Pergamon Press, New 
York 1976 
    154 Nicholas Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1971 
    155 Sara Parkin: Green Futures. Agenda for the 21st Century. Fount, London 1991, Sara 
Parkin: Zelená budúcnosť. Program pre 21.storočie. Nadácia Zelená alternatíva, Piešťany 
1994, Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet I. In: Spoločnosť, ako keby na človeku 
záležalo. SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994, Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet II. 
In: Spoločnosť, ako keby na človeku záležalo. SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994 
    156 Tamtiež. 
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   Zlepšenie chodu ekonomiky podľa tejto filozofie teda znamená zvyšovanie entropie 

namiesto jej znižovania. V praxi to znamená rast znečistenia ovzdušia, rast ozónovej diery, 

ničenie dažďových pralesov, globálne otepľovanie a globálnu deštrukciu životného 

prostredia na Zemi. Nicholas Georgescu-Roegen i Sara Parkinová prišli k záveru, že 

ekonomická teória i ekonomika musia rešpektovať zákony termodynamiky a nemôžu sa 

tváriť tak, ako keby tieto zákony neexistovali a ako keby ekonomika fungovala niekde inde 

než na Zemi. Mnohí ekonómi podľa Sary Parkinovej považujú Zem stále za dosku a ignorujú 

fotografie z vesmíru157.  

   Požadovaná zmena ekonomickej teórie je teda v smere rešpektovania reality fungovania 

zákonov prírody a najmä zákonov termodynamiky a reality rastúceho znečistenia a 

deštrukcie životného prostredia na Zemi. Zmenou ekonomickej teórie v smere rešpektovania 

reálneho sveta sa zaoberá ekonómia reálneho sveta, ktorú reprezentujú najmä Paul Ekins, 

Herman Daly a John Cobb. Títo ekonómi tvrdia, že súčasná ekonómia sa nezaoberá 

reálnym svetom a nerešpektuje jeho zákony, čo je jej základným nedostatkom. Herman 

Daly, bývalý ekonóm Svetovej banky, ktorý sa so Svetovou bankou práve kvôli jej činnosti 

rozišiel, tvrdí, že štúdium ekonomiky v zmysle " kolobehu makroekonómie " je to isté ako 

študovať zvieratá iba vo vzťahu k ich systému obehu krvi, bez toho aby sme sa zmienili o ich 

zažívacom trakte158.  

   Herman Daly sa domnieva, že najväčšou úlohou pre ekonómov je to, aby sa začali 

zaoberať reálnym svetom. Odtiaľ pochádza tiež názov ekonómia reálneho sveta [real-life 

economics] pre ekonómiu, ktorá rešpektuje zákony reálneho sveta159. Reálny svet sa podľa 

Dalyho riadi takými zákonmi, akými sú zákon o nezničiteľnosti hmoty, zákon entropie, 

komplexné ekologické vzťahy - to je reálny svet160. Podľa Dalyho ekonómi doteraz žili v 

abstraktnom svete, v ktorom tieto veci neexistujú. Žili v kolobehu makroekonómie161.  

   V súvislosti so zavedením pojmu entropia do ekonomickej teórie je istotne zaujímavý vznik 

vytvorenie pojmu extropia zakladateľom Extropy Institutu Maxom Morom162. Extropia je 

podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie, 

                                                 
    157 Sara Parkin: Ekonomika pre zaplnený svet I. In: Spoločnosť, ako keby na človeku 
záležalo. SZOPK, SOFRON, Bratislava 1994 
    158 Herman E. Daly: Steady-state economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, 
David Suzuki, Anita Gordon: Jde o přežití. Baroko Fox, Beroun 1994 
    159 Tamtiež. 
    160 Tamtiež. 
    161 Tamtiež. 
    162 Max More: Extro je extra. Technologická transformace člověka aneb Zvyšování osobní 
extropie. In: Živel č.5/1996, Praha 1996 
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životaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu163. Extropisti podľa 

Mora sa hlásia k spontánnemu poriadku, čo v ich poňatí znamená podporovanie 

decentralizovaných a dobrovoľných procesov spoločenskej správy, podporovanie tolerancie, 

slobodného trhu, rozdielnosti, myslenia s dlhodobým výhľadom, osobnej zodpovednosti a 

slobody164. Zavedenie pojmu entropia do ekonomickej teórie Georgescu-Roeganom môže 

významne prispieť k rešpektovaniu reálneho sveta ekonómiou a k jej zosúladeniu so 

zákonitosťami tohoto reálneho sveta a prírody. 

Ekonómia a informácie 

 

   Významnou zmenou ekonomickej teórie môže byť zmena pohľadu na miesto informácií v 

ekonomike a ich vzťah k ekonomickej teórií v smere chápania informácií ako 

štruktúrotvorného faktoru formujúceho profil a štruktúru ekonomiky namiesto doterajšieho 

chápania informácií iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov. 

Samotný pojem informácia, ako uvádza D.M. Lamberton, bol v Indexe ekonomických 

časopisov Americkej ekonomickej asociácie, čo je prestížna publikácia mapujúca stav 

ekonomickej teórie, doplnený pod heslo ekonómia neistoty a informácie165.  

   V súčasnej konvenčnej ekonomickej teórií sa pojem informácia používa v prevažnej miere 

iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov a k znižovaniu neistoty pri 

rozhodovaní. Teda akoby informácie pôsobili iba vo sfére rozhodovania a riadenia a nie v 

celej štruktúre ekonomiky a spoločnosti. Ekonomické a spoločenské procesy sú potom 

redukované iba na účasť občanov alebo podnikov na trhu a ich rozhodovanie na základe 

získaných alebo dostupných informácií. Dokonca aj za hlavnú a podstatnú výhodu a 

prednosť kapitalistickej ekonomiky oproti ekonomike socialistickej sa považuje poskytovanie 

informácií o výrobkoch na trhu a informácií o ponuke a dopyte generovaných trhom oproti 

zastaralým informáciám poskytovaných a rozdeľovaných socialistickými plánovačmi, čo 

viedlo prirodzene ku krachu socialistických ekonomík. 

    Problém je však v tom, že nie každá časť spoločnosti sa môže stať tovarom a predmetom 

obchodnej výmeny a nemožno hľadieť okuliarmi ponuky a dopytu a trhového pohľadu na 

celú spoločnosť, na prírodu alebo dokonca aj na človeka. Výsledkom takéhoto 

                                                 
    163 Tamtiež. 
    164 Tamtiež. 
    165 D.M.Lamberton: The Emergence of Information Economics. In: M.Jussawalla, 
H.Ebenfeld /editors/: Communication and Information Economics: New Perspectives. North-
Holland, 1984 
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redukcionistického pohľadu, ktorý sa často realizuje v praktickom živote sú každodenné 

informácie o zhoršovaní stavu životného prostredia na Zemi, o ničení biodiverzity, o 

pokračujúcej devastácií morálky a narastajúcej deštrukcii spoločnosti a civilizácie.  

   Jedným z črtajúcich sa východísk z tohoto stavu je už spomínané zavedenie pojmu 

entropia do ekonomickej teórie Nicholasom Georgescu-Roegenom, umožňuje používanie 

pojmu informácia vo vzťahu k celej štruktúre systému ekonomiky a spoločnosti namiesto ich 

doterajšieho používania iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu. Takisto nástup informačnej 

spoločnosti ukazuje informáciu ako významný štruktúrotvorný faktor, ktorý formuje profil celej 

spoločnosti. 

    Samotný názov informačná spoločnosť nám ukazuje, že to boli a sú informácie, ktoré 

vtláčajú formu celej spoločnosti, ktoré spoločnosť informujú, ktoré spoluvytvárajú a určujú jej 

profil, štruktúru a organizáciu a ktoré jej nakoniec dali aj názov. Zdeněk Neubauer 

upozorňuje na skutočnosť, že pojem informácia sa používa ako informácia o niečom, a nie 

informácia niečoho166. Podľa neho však informácia nie je jednoznačný predpis, vonkajšia 

správa s jednoznačným obsahom, ale vnútorný tvar vyžadujúci výklad, skrátka tvorivý 

princíp167.  

   Neubauer tvrdí, že zmysel informácie povstáva spolu s jej interpretáciou, ktorá sa naviac 

môže za určitých okolností premietnuť do jej pôvodného znenia a práve toto vyvstávanie 

zmyslu je to bytie alebo vznikanie, na ktoré sme zabudli a ktoré skutočnosti upierame168. 

Neubauer dodáva, že skutočnosť nie je danosťou, ale procesom vznikania, je tým, čo sa 

zrodí či vytvorí, slobodne vyplýva tak či onak z vnútornej povahy vecí - z jej vnútorného 

implikátneho poriadku169. Neubauer tiež tvrdí, že my stále uvažujeme o informácii ako o 

niekde "fyzicky existujúcom", tj. priestorovo uloženom hmotnom zápise "engrame", čo je 

však obrátenie pojmu naruby a takýmto uvažovaním redukujeme príčiny tvarov a podôb na 

to, čoho sú príčinou170.  

   Ak si Neubauerové slova premietneme do ekonomickej teórie, tak súčasná konvenčná 

ekonomická teória narába s informáciou ako informáciou o niečom teda o človeku, podniku 

alebo ekonomike a nepozerá na ňu ako niečo, čo in-formuje teda vytvára človeka, podnik, 

ekonomiku, spoločnosť alebo civilizáciu. Preto by ekonomická teória mala narábať s pojmom 

                                                 
    166 Zdeněk Neubauer: Myslet tvar. In: Prostor č.30/1994 Nezávislá revue. Prostor, Praha 
1994  
    167 Tamtiež. 
    168 Tamtiež. 
    169 Tamtiež. 
    170 Tamtiež. 
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informácia ako s faktorom znižujúcim entropiu a teda neurčitosť a spôsobujúcim vnútorné 

usporiadavanie systému teda ekonomiky. Istotne je tiež zaujímavé, že v súvislosti s 

nástupom informačnej spoločnosti sa objavil aj pojem ex-formácia171. Tento pojem 

sformuloval a navrhol súčasný americký viceprezident Albert Gore, ktorému zároveň slúžil 

ako základné východisko pre vypracovanie projektu informačných superdiaľníc, ktoré sa 

dnes vyvinuli do globálnej informačnej superdiaľnice či globálnej informačnej spoločnosti.  

   Slovo ex-formácia vyjadruje zvláštny prístup k problematike informácií, ktorý umožňuje ich 

využitie novými, netradičnými spôsobmi172. Ex-formácia je podľa Al Gora informácia, ktorá 

existuje mimo dosahu vedomia všetkých živých bytostí, ale existuje v takých obrovských 

kvantách, že vplýva na okolité prostredie a mení obsah a závažnosť problémov, ktoré 

vystupujú do popredia. Ako príklad uvádza Al Gore informácie, ktoré existujú mimo dosahu 

zo zemského povrchu a teda predstavujú pre ľudí ex-formácie.  

   Napríklad satelitný program Misia planéty Zem bude dodávať dole na zemský povrch z 

obežnej dráhy také množstvo informácií, ktoré je porovnateľné s množstvom všetkých 

údajov existujúcich v celej knižnici Kongresu USA. Napriek tomu však ľudstvo nie je schopné 

využívať ani všetky informácie, ktoré teraz o planéte Zem má173. Problémom podľa Al Gora 

je konvertovať ex-formáciu na informáciu a potom informáciu na znalosti, prípadne 

vydestilovať znalosti do podoby poznania prijateľného pre ľudský rozum174. Celosvetový 

nástup globálnej informačnej spoločnosti ukazuje na potrebu a nutnosť ekonomickej teórie 

nanovo sa vysporiadať s pojmom informácia a včleniť ho do ekonomických teórií spôsobom, 

ktorý by zodpovedal meniacej sa ekonomickej realite nastupujúcej éry informačnej 

spoločnosti. 

Ekonomika ako disipatívna štruktúra a zmena civiliz ačných atraktorov 

 

   Veľká časť definícii predmetu záujmu ekonómie alebo ekonomiky, nie však ekonómie ako 

vedy, ukazuje, že ekonomika sa zaoberá spracovaním určitých vstupov ako sú napr. 

suroviny, kapitál, práca alebo informácie a následným rozdeľovaním výstupnej produkcie vo 

forme tovarov alebo služieb. V tomto zmysle možno chápať ekonomiku ako disipatívnu čiže 

rozptyľujúcu štruktúru. Disipatívne štruktúry sú rozptyľujúce štruktúry a podľa Ilyu Prigogina 

                                                 
    171 Albert Gore: Information Superhighways. The Next Information Revolution. In: The 
Futurist, January-February 1991 
    172 Tamtiež. 
    173 Tamtiež. 
    174 Tamtiež. 
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tieto štruktúry vznikajú a udržujú sa vďaka výmenám energie s vonkajším svetom za 

nerovnovážnych podmienok. Ekonomika ako disipatívna štruktúra teda disipuje čiže 

rozptyľuje vstupy ako energiu, surovinové zdroje, informácie, znalosti, ľudskú prácu a pod. 

Výrobné faktory v takomto chápaní ekonomiky možno potom chápať ako atraktory [z 

anglického slova to attract, čo znamená priťahovať, vábiť175] čiže príťažlivé faktory okolo, 

ktorých sa vytvára štruktúra ekonomiky a spoločnosti. Ekonomika potom predstavuje 

otvorený systém, ktorý vytvára štruktúru spoločnosti okolo výrobných faktorov, ktoré fungujú 

ako atraktory.  

   Zmena atraktorov zodpovedá turbulentnej dobe napr. prechodu od industriálnej k 

informačnej spoločnosti. Pre každý typ spoločnosti sú charakteristické určité atraktory. Pre 

klasickú ekonomiku industriálnej doby boli charakteristické ako základné výrobné faktory 

pôda, práca a kapitál. Tieto základné výrobné faktory predstavovali atraktory industriálnej 

spoločnosti alebo industriálnej doby a štruktúra tejto industriálnej spoločnosti sa vytvárala 

okolo týchto atraktorov a teda napr. v blízkosti miest výskytu úrodnej pôdy, v miestach s 

dostatkom pracovnej sily a v miestach koncentrácie kapitálu176. Veľké priemyselné mestá, 

zóny a aglomerácie sa stali symbolmi industriálnej doby177.  

   Vo vznikajúcej informačnej spoločnosti alebo spoločnosti informačného typu sa stali novým 

výrobným faktorom a teda atraktorom informačnej spoločnosti informácie a znalosti. 

Vedecké, znalostné, technologické a informačné centrá sa stali symbolmi vyspelosti, 

prosperity a štruktúry modernej spoločnosti v súčasnej dobe. Vznik globálnej svetovej 

ekonomiky a globálnej informačnej spoločnosti je spojený s objavením sa informácií a 

znalostí ako nového výrobného faktoru a zároveň nového atraktoru meniacej sa štruktúry 

spoločnosti.  

   Bipolárny svet organizovaný okolo dvoch priemyselných centier sa rozpadol a namiesto 

neho vzniká globálna informačná spoločnosť založená na prepojení informačnými sieťami 

informačných, znalostných, výskumných a technologických centier. Objavenie sa informácií 

ako atraktoru spôsobilo globálnu zmenu štruktúry svetovej civilizácie a vznik globálnej 

dediny prepojenej pavučinou informačných sietí.  

   Príkladom zmeny štruktúry svetovej civilizácie na základe zmeny atraktorov môže byť 

obdobie po roku 1989, kedy sa uskutočnil presun moci od starých industriálnych centier moci 
                                                 
    175 Mirek Vodrážka: Chaokracie. Votobia, Praha 1997 
    176 Daniel Bell: The Social Framework of the Information Society. In: Michael L. Dertouzos, 
Joel Moses /editors/: The Computer Age: A Twenty-Year View. MIT Press, Cambridge, 
Massatchusetts 1979  
    177 Tamtiež. 
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k novým informačným, znalostným a technologickým centrám moci. Tento posun moci a 

zmena atraktorov svetovej civilizácie sa prejavili v zmene politických režimov na rôznych 

miestach zemegule v rovnakom čase. Spoločným základom týchto zmien bola strata moci 

starých industriálnych centier. Uskutočnenie týchto zmien na rôznych miestach zemegule v 

rovnakom čase možno považovať za prejav synchronicity v ekonomickej a politickej oblasti. 

Základom tejto synchronicity alebo synchrónnej zmene moci je zmena civilizačných 

atraktorov a prechod na novú štruktúru svetovej civilizácie.  

  Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti a zmenu štruktúry svetovej civilizácie 

možno považovať za výsledok fluktuácií spôsobených novou informačnou technológiou, 

ktorá zároveň vytvorila nový príťažlivý faktor civilizácie teda atraktor. Podľa Prigogina 

disipatívne štruktúry samy môžu byť nestabilné buď v dôsledku novej interakcie s 

prostredím, alebo voči fluktuáciám iného typu. V blízkosti rovnováhy je pre disipatívne 

štruktúry pravidlom dezorganizácia a rezistencia, po prekročení prahu nestability sa 

pravidlom stáva samoorganizácia, spontánny výskyt aktivity, diferencovaný v čase i 

priestore.  

   Vzniká tak nové usporiadanie, ktoré v podstate zodpovedá obrovskej fluktuácií 

stabilizovanej výmenami energie s okolím. V prípade vzniku globálnej svetovej ekonomiky 

takouto obrovskou fluktuáciou je prechod k informačnej spoločnosti, ktorý sa začal vo 

vyspelých priemyselných krajinách a postupne prerástol na celý svet. Informačné 

technológie, ktoré sú základom prechodu k informačnej spoločnosti predstavujú nové prvky v 

systéme industriálnej spoločnosti, ktoré následne menia vzťahy a štruktúru systému 

spoločnosti.  

   Podľa Ilyu Prigogina stabilita systému môže byť ohrozená mutáciami alebo vstupom do 

systému prvkov iného typu a následným vznikom nových vzťahov medzi jeho časťami. 

Potom dochádza k skutočnému súťaženiu medzi rôznymi spôsobmi fungovania systému. V 

prípade prechodu od industriálnej k informačnej spoločnosti je starý spôsob fungovania 

spoločnosti reprezentovaný industriálnou ekonomikou a jej systémom vytvárania bohatstva a 

nový spôsob fungovania spoločnosti je reprezentovaný informačnou ekonomikou a novým 

systémom vytvárania bohatstva.  

   V súčasnej dobe existuje veľa spoločnosti, kde v rámci ekonomiky funguje ako industriálna 

ekonomika tak aj informačná ekonomika pričom druhá sa postupne rozširuje a nahrádza 

prvú. Ilya Prigogine uvádza, že mutantov či votrelcov je spočiatku málo, budú potlačení a 

"ortodoxná" funkcia systému zostane zachovaná, pokiaľ ich prítomnosť nespôsobí nestabilitu 

tejto funkcie. Ak ju spôsobia, nezaniknú, ale sa rozmnožia a celý systém prejde na nový 
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spôsob fungovania za cenu potlačenia tých, ktoré už v ňom nehrajú žiadnu úlohu. Rok 1989 

môžeme uviesť ako príklad nestability svetovej civilizácie spôsobenej prechodom civilizácie 

na nový spôsob fungovania a teda globálnu spoločnosť s globálnou svetovou ekonomikou 

fungujúcou na základe prepojenia informačnými technológiami do jedného celku 

vytvárajúceho globálnu dedinu. 

Globalizácia ekonomiky a zmena hodnotových orientác ií  

 

   Vznik globálnej svetovej ekonomiky a rastúca deštrukcia životného prostredia na Zemi 

vytvárajú potrebu hodnotovej reorientácie človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto 

hodnotová reorientácia by mala byť založená na zmene paradigmálnych východísk a 

holistickom vnímaní súčasnej ekonomickej a civilizačnej reality. Sara Parkinová tvrdí, že 

to, čo skutočne vytvára a čo je hnacou silou ekonomického systému, je náš hodnotový 

systém, pretože ekonomika znamená len niečo ako údržba bytu, spôsob akým jeden s 

druhým jednáme, spôsob akým spolu žijeme alebo spôsob akým spolu obchodujeme. 

Toto všetko je založené na tom aká je naša hodnotová škála, aký je spôsob akým to 

robíme. Alebo ešte presnejšie povedané, to sa stalo v minulosti, že náš hodnotový systém 

vytvoril určitý ekonomický systém a tento ekonomický systém sa medzičasom stal 

mocnejším než akýkoľvek alternatívny hodnotový systém, ktorý by sme dnes mohli 

vytvoriť. Takže ekonomický systém, ktorý v súčasnosti máme, nie je sluhom našich 

hodnôt, ale pánom našich hodnôt.  

   Otočenie tejto skutočnosti, teda to aby sa ekonomický systém stal opäť sluhom 

hodnotových orientácií človeka je jeden krok k náprave dnešnej neutešenej ekonomickej 

reality. Druhý krok znamená zmenu týchto hodnotových orientácií človeka. Erich Fromm 

vo svojich knihách Mať alebo byť a Umenie byť hovorí o nutnosti zmeny hodnotovej 

orientácie človeka a o prechode od súčasnej hedonistickej orientácie človeka a 

spoločnosti na orientáciu, kde hlavné miesto by malo bytie a teda existencia človeka.  

   Raymond Rehnicer vidí ako jednu z príčin súčasného stavu sveta prevažujúcu 

hodnotovú orientáciu človeka založenú na dualizme. Túto dualistickú hodnotovú 

orientáciu nazýva Rehincer dvojrozmerným hodnotovým systémom. Dnešnú krízu 

civilizácie vidí Rehincer aj ako šancu na zmenu hodnotovej orientácie človeka na takú 

hodnotovú orientáciu, ktorej základom bude prekonanie súčasného dualistického 

myslenia. Zmena súčasnej antropocentrickej orientácie človeka na biocentrickú je 
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predmetom diskusií a tiež jedným z východísk zo súčasnej globálnej krízy podľa veľkej 

skupiny ekológov a ekologicky orientovaných filozofov napr. Arne Naessa. 

    Stephen Batchelor vo svojej eseji Reinterpretácia budhistickej ekonomiky  publikovanej 

v známej knihe esejí Dharma Gaia však uvádza, že je potrebné prekonať akékoľvek 

vytváranie jediného stredu záujmu, a teda hlavnou zmenou orientácie človeka by mal byť 

prechod od antropocentrizmu k acentrizmu, teda nie k biocentrizmu. Nič vo vesmíre si 

nezaslúži, aby bolo považované za stred, píše v tejto súvislosti Batchelor a ďalej uvádza, 

že akokoľvek vznešené môže niečo byť, akonáhle je postavené do stredu, je okamžite 

podozrivé zo zbožštenia , nadvlády nad všetkým ostatným a zo všetkých ďalších 

deformácií a zneužití, ktoré sú typické pre veci, nachádzajúce sa v centre ľudských dejín.  

   Paradoxne však žiadne centrum znamená, že všetko je v centre. Zmena vnímania 

ekonomickej reality a prekonanie dualizmu jej vnímania sú spojené so zmenou 

hodnotových orientácií a správania sa v podmienkach globálnej svetovej ekonomiky. V 

podmienkach industriálnych ekonomík jednotlivých lokálnych štátov bolo základom 

komunikácie v rámci medzinárodnej ekonomiky a obchodu rozdelenie na fragmenty a 

existencia ekonomiky iného štátu. Hodnotové orientácie vytvárala a ovplyvňovala aj 

existencia voľných surovinových zdrojov a možnosť exportu odpadu. 

   V podmienkach globálnej svetovej ekonomiky už existuje iba jedna globálna svetová 

ekonomika, jeden globálny trh, obmedzené zdroje a neexistencia voľného priestoru pre 

export odpadov. Nerovnováha vytváraná na jednom mieste globálnej ekonomiky či už 

následkom znečistenia alebo ekonomickej deštrukcie zvyšuje globálnu nerovnováhu celej 

civilizácie tak, ako sme toho svedkami v dnešnej dobe. Uvedomenie si existencie 

globálnej ekonomiky ako jedného nedeliteľného celku je predpokladom zmeny 

hodnotových orientácií a správania sa človeka, spoločnosti i celej súčasnej civilizácie. 

Obnovenie pôvodného významu ekonómie  

 

   Príkladom holistického prístupu k zmenenej ekonomickej realite a významnou súčasťou 

jej holistickej interpretácie môže byť obnovenie pôvodného významu a funkcie ekonómie. 

Táto požiadavka ako i pochybnosti o tom, či súčasná ekonomika zodpovedá pôvodnému 

významu a funkcii sa môže zdať zvláštna. Ak však zoberieme do úvahy súčasnú globálnu 

krízu ľudstva, neustále rastúcu deštrukciu životného prostredia na Zemi a hroziaci 

globálny kolaps civilizácie a uvedomíme si, že pri zdroji súčasného nehospodárneho 

zaobchádzania s prírodnými zdrojmi Zeme stojí práve ekonomika, ktorá už svojim názvom 
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vyvoláva predstavu hospodárnosti, potom sa musíme zamyslieť nad tým, či súčasné 

ekonomické aktivity, prevádzané v národnom alebo globálnom merítku, skutočne 

zodpovedajú tomu významu a funkcii, ktoré by mali z názvu ekonómia pre tieto aktivity 

vyplývať. A ak sa pozrieme na to, čo vlastne názov ekonómia znamená, potom zaistíme, 

že nie je také samozrejmé, či súčasné ekonomické aktivity sú aktivitami naozaj 

ekonomickými.  

   Názov ekonómia je odvodený z gréckeho slova oikonomia, čo je spojenie dvoch slov : " 

oikos " , čo znamená dom alebo domáce hospodárstvo a " nomos " , čo znamená zákon. 

Ekonómia je teda veda, ktorá sa zaoberá zákonmi domáceho hospodárstva. Súčasná 

moderná ekonómia a najmä makroekonómia, ako ju podávajú napr. Samuelson a 

Nordhaus sa tomuto poňatiu do značnej miery vzdialila. Súčasná moderná ekonómia sa 

zaoberá prevažne modelovým znázornením transformácie vstupov do ekonomiky na 

výstupy z ekonomiky. Časť " oikos " čiže dom alebo domáce hospodárstvo akoby sa z 

dnešnej ekonómie vytratila. Z ekonomiky sa potom takouto redukcionistickou 

interpretáciou stáva mechanizmus, ktorý čosi spracováva a čosi zase produkuje. 

Problémom významu ekonomických aktivít sa zaoberal už Aristoteles a nie je to teda 

problém nový. Pravdaže dnes tento problém naberá iné súvislosti než aké mal v dobách 

Aristotelových.  

   Aristoteles vo svojej práci Politika si všimol rozdielu medzi zárobkovým umením a 

náukou o vedení domácnosti. Podľa Aristotela je zrejmé, že zárobkové umenie nie je 

totožné s náukou o vedení domácnosti, lebo zárobkovým umením sa obstarávajú 

prostriedky a domácnosť tieto prostriedky používa. Aristoteles došiel tiež k záveru, že 

zárobkové umenie je podľa prirodzenosti časťou umenia viesť domácnosť. Súčasná 

ekonómia je zameraná v prevažnej miere na zárobkové umenie, ako ho chápal Aristoteles 

a náuka o vedení domácnosti čiže hospodárení akoby sa v súčasnej dobe dotýkala iba 

domácností alebo miestnych hospodárstiev nie však ekonomiky ako celku. Takýto 

redukcionistický prístup je vyjadrený v stotožňovaní niektorých parciálnych častí ekonómie 

napr. obchodu, managementu alebo finančníctva, čiže prevážne zárobkových umení s 

celou ekonómiou.  

   K podobnému záver dospeli aj Herman E. Daly a John B. Cobb, Jr. vo svojej práci Pre 

spoločné dobro, kde tvrdia, že moderný svet je v prevažnej miere zameraný na zárobkové 

umenie a oikonomia, ktorú považujú za riadenie domácnosti, akoby v ňom miesto stratila. 

Taktiež Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne upozorňuje na súčasne 

fragmentárne a redukcionistické videnie súčasnej ekonómie, podľa ktorej ekonomické je 
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každé počínanie, ktoré vedie k zisku, vyjadrenému peniazmi a neekonomické je zasa 

každé počínanie, ktoré k zisku, vyjadrenému peniazmi, nevedie. Schumacher tiež 

upozorňuje na skutočnosť, že ekonómovia nám nehovoria, ako činnosť jednotlivca alebo 

skupiny, bez ohľadu na zisk, osoží celej spoločnosti a, že slepá viera v "neviditeľnú ruku 

trhu" nastolila dogmu, že je v celospoločenskom záujme, aby každá spoločnosť, či 

súkromná, alebo štátna, produkovala zisk. Následky takéhoto redukcionistického prístupu, 

ktorý stotožňuje ekonomické aktivity prevážne so zárobkovým umením, zameraným na 

produkciu zisku, sa potom prejavujú v celej ekonomike. Potom napr. teórie, ktoré sa 

zaoberajú udržovaním vyrovnaného finančného rozpočtu sú považované za teórie 

vyrovnávania ekonomickej rovnováhy.  

   V praxi potom vyrovnaný finančný rozpočet by mal znamenať vyrovnávanie ekonomickej 

nerovnováhy. Turbulencie prebiehajúce ako následok nástupu nových technológií a rastu 

deštrukcie životného prostredia v globálnom merítku však túto ekonomickú nerovnováhu 

zväčšujú rýchlejším tempom ako ju finančníci stačia regulovať. Táto rastúca ekonomická 

nerovnováha potom prispieva k rastu globálnej nerovnováhy a k zväčšovaniu globálnej 

krízy ľudstva. Nemalou mierou sa na tom podieľa práve dnešná redukcionistická 

interpretácia ekonómie a jej redukcia iba na zárobkové umenie. Nie je tiež náhoda, že v 

najpoužívanejšej učebnici ekonómie Ekonómia od Samuelsona a Nordhausa budeme 

márne hľadať vysvetlenie, čo to vlastne názov ekonómia znamená, aký je jeho význam a 

aký je jeho pôvod, hoci je to kniha práve o ekonómii.  

   Táto zmena chápania ekonómie a odcudzenie jej pôvodnému významu je spojená s 

prechodom od predindustriálnej výroby, čo bolo naozaj domáce hospodárstvo, k 

priemyselnej veľkovýrobe, čo domáce hospodárstvo určite nebolo. A veľké priemyselné 

komplexy resp. továrne určite domov nepripomínali a mali k nemu naozaj ďaleko. To isté 

môžeme konštatovať aj o nadnárodných korporáciách. Tak sa stalo, že spolu s 

odcudzením človeka v procese strojovej veľkovýroby došlo aj k odcudzeniu a zmene 

pôvodného významu ekonómie. Industriálne obdobie rozvoja spoločnosti teda okrem 

iných odcudzení spôsobilo aj odcudzenie ekonómie ako vedy svojmu pôvodnému 

významu.  

   Taktiež dnešné nehospodárne a neefektívne nakladanie s prírodnými zdrojmi, ktoré sa 

nazýva ekonomické hospodárenie s prírodnými zdrojmi má od ekonomického 

hospodárenia a od pôvodného významu ekonómie hodne ďaleko. Šancou a príležitosťou i 

nutnosťou a potrebou obnovenia pôvodného významu a funkcie ekonómie je vznik 

globálnej ekonomiky, globálnej civilizácie a objavenie sa holistických koncepcií sveta 



 129 

napr. teórie Gaia, myslenia globalizmu a iných. Chápanie planéty Zem ako jedného celku, 

jedného organizmu, realita jednej globálnej svetovej ekonomiky a jednej globálnej 

svetovej civilizácie dáva možnosť vrátiť pôvodný význam ekonómií avšak na báze 

holistickej paradigmy.  

   Globálna svetová ekonomika by potom mala byť chápaná ako jeden celok, ako jedno 

hospodárstvo a ekonómia ako veda sa opäť môže zaoberať fungovaním tohoto 

hospodárstva ako celku a najmä jeho zákonitosťami. Zem potom môžeme chápať ako 

svoj dom a ako k svojmu domu sa potom budeme k Zemi aj správať. Herman B. Maynard, 

Jr. a Susan E. Mehrtensová vo svojej knihe s názvom Štvrtá vlna a podtitulom Byznys v 

21. storočí tvrdia, že oikos je v súčasnej dobe naša planéta Zem, ktorá je domovom 

všetkého života. Takéto východisko môže znamenať uvedomenie si reality planéty Zem 

ako svojho domova a následne uvedomenie si reality limitovanosti zdrojov Zeme a zmenu 

využívania týchto zdrojov človekom a jeho civilizáciou.  

   Tak ako dobrý hospodár vo svojom dome nepoužíva na kúrenie stoličky, nábytok alebo 

obrazy, tak ani človek v globálnej svetovej ekonomike by nemal drancovať prírodné zdroje 

Zeme, ako je tomu napr. v prípade likvidácie dažďových pralesov alebo by nemal 

prevážať odpady a odpadky zo Severu na Juh alebo zo Západu na Východ, ako sme toho 

svedkami v súčasnej dobe. Mal by si uvedomiť, že v globálnej svetovej ekonomike ako 

jednom celku vydrancovanie prírodných zdrojov napr. dažďových pralesov spôsobuje 

celosvetovú ekologickú nestabilitu a celosvetovú ekonomickú nerovnováhu a prevozom 

odpadov z jednej časti sveta na druhu sa znečisťuje celok, teda planéta Zem a náš 

domov, tak či tak. Vrátenie a obnovenie pôvodného významu a funkcie ekonómii je 

spojené s uvedomením si reality, že súčasné ekonomické aktivity nezodpovedajú 

pôvodnému významu slova ekonómia. V súčasnej dobe existuje dosť veľká skupina 

ekonómov, ktorí tvrdia, že súčasná ekonómia nerešpektuje reálny svet, nerešpektuje 

prírodné zákony a jej základom sú skôr ilúzie ako skutočná realita a výsledkom je potom 

narastajúca globálna kríza civilizácie. 

   Títo ekonómovia napr. Paul Ekins, Herman Daly, Manfred Max-Neef, Hazel 

Hendersonová, Sara Parkinová, Nicholas Georgescu-Roegen, Jeremy Rifkin, Amitai 

Etzioni, Patrick Carson, Julia Mouldenová, Pat Conaty a ďalší sa pokúšajú vytvoriť 

ekonómiu reálneho života, ktorá by rešpektovala súčasné reality a prírodné zákony a 

namiesto narastajúcej deštrukcie životného prostredia by pôsobila v smere harmonizácie 

vzťahu ekonomiky a životného prostredia. Takáto ekonómia by sa potom zrejme znovu 

začala približovať svojmu pôvodnému významu a funkcii. Ak si teda uvedomíme, čo 
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vlastne názov ekonómia znamená, aký je jeho pôvodný význam a funkcia a porovnáme to 

s nehospodárnym pôsobením súčasných ekonomických aktivít, či už v národnom alebo 

globálnom merítku, potom sa nám otázka, či je súčasná ekonomika skutočne 

ekonomická, nebude zdať vôbec zvláštna. Ba práve naopak bude sa nám zdať zvláštne, 

ako je možné, že práve ekonomika môže tak nehospodárne zaobchádzať s prírodnými 

zdrojmi a životným prostredím na Zemi. Potom sa tiež môžeme zamyslieť nad tým, ako 

dosiahnuť to, aby súčasné ekonomické aktivity zodpovedali pôvodnému významu a 

funkcii slova ekonómia, čo môže byť tiež jedným z krokov k zmene súčasného 

smerovania ľudskej civilizácie a záchrane životného prostredia na Zemi. 

   Vytvorenie holistického modelu súčasnej globálnej svetovej ekonomiky, holistická 

interpretácia zmenenej ekonomickej reality, zmena paradigmy ekonomického myslenia a 

ekonomickej teórie smerom k holistickej paradigme a vytvorenie holistickej ekonomickej 

teórie resp. holistickej ekonómie, môžu v súčasnej dobe viac ako zmeny v iných vedných 

oblastiach prispieť k nájdeniu cesty z globálnej krízy súčasnej ľudskej civilizácie. Možno 

povedať, že je to práve ekonomická teória, ktorá v rozhodujúcej miere ovplyvní 

skutočnosť či ľudstvo, ktoré dnes v prevažnej miere pozostáva z homo economicus zmení 

svoje vnímanie súčasnej zmenenej reality, globálnej krízy a s ňou spojených problémov a 

následne aj svoje správanie a svoje hodnotové orientácie a predíde tak globálnemu 

civilizačnému kolapsu, ktorý podľa teórie Gaia, môže viesť v prvom rade k zničeniu 

ľudstva samotného. 

Spontánny poriadok trhu proti kritickému poriadku p rírody 

 

     Vzťah trhovej ekonomiky resp. spontánneho poriadku trhu, ako ho nazval guru modernej 

trhovej ekonomiky Friedrich August von Hayek, a zákonov prírody resp. univerza je ďalším a 

možno povedať, že veľmi významným paradigmatickým problémom súčasnej modernej 

ekonómie. Táto ekonómia stotožňuje prirodzený poriadok trhu s prirodzeným poriadkom, za 

ktorý ho považuje, čím vlastne stotožňuje prirodzený poriadok trhu so zákonmi prírody. Že 

tomu tak nie je vidíme na dôsledkoch globalizácie svetovej ekonomiky. Tu je zaujímavé 

porovnať koncepciu spontánneho poriadku trhu Friedricha A. von Hayeka a koncepciu 

kritického poriadku prírody britského ekológa Edwarda Goldsmitha.  

   Ak urobíme toto porovnanie, potom vidíme, že Hayek keď hovoril o spontánnom poriadku 

trhu hovoril o niečom inom ako o prirodzenom poriadku a stotžňovanie prirodzeného 

poriadku resp. zákonov prírody so spontánnym poriadkom trhu je prisudzovanie chybného 
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významu pojmu trh. Samotný Hayek vo svojej stati Princípy liberálneho spoločenského 

poriadku vlastne potvrdzuje skutočnosť, že to, čo je v súčasnej dobe nazývané trhovou 

ekonomikou vlastne ekonomikou nie je. Hayek v tejto stati hovorí, že spontánny poriadok 

trhu, založený na reciprocite alebo vzájomných výhodách, sa obyčajne označuje ako 

ekonomický poriadok, a podľa bežného zmyslu termínu ekonomický je veľká spoločnosť 

skutočne držaná dohromady úplne tým, čo sa obyčajne nazýva ekonomické sily. 

    Hayek tu upozorňuje, že je mimoriadne zavádzajúce a stalo sa jedným z hlavných zdrojov 

zmätku a nedorozumení nazývať tento poriadok ekonomikou, ako to robíme, keď hovoríme o 

národnej alebo svetovej ekonomike. Hayek tiež tvrdí, že ekonomika v prísnom zmysle tohoto 

slova, v ktorom môžeme nazývať ekonomikou domácnosť, farmu, podnik alebo finančnú 

administratívu vlády, je skutočne organizáciou alebo uvedomelým usporiadaním danej 

zásoby zdrojov slúžiacich jedinému poriadku účelov.  

   Podĺa Hayeka spontánny poriadok trhu, vyplývajúci z interakcií mnohých ekonomík, je 

niečo tak fundamentálne odlišného od pravej ekonomiky, že je treba považovať za veľké 

nešťastie, že bol kedy nazvaný rovnakým menom. Hayek tiež navrhol, aby sa spontánny 

poriadok trhu nazýval katalaxa v analógii k termínu katalaxia, ktorý bol často navrhovaný za 

náhradu termínu ekonómia, pričom katalaxa i katalaxia sa odvodzujú od starého gréckeho 

slova katallattein, ktoré príznačne znamená nielen vymieňať a meniť, ale tiež aj prijať do 

spoločnosti a urobiť si priateľa z nepriateľa. Hayek tvrdí, že tým hlavným na katalaxi je, 

pretože ide o spontánny poriadok, že nespočíva v zameraní na jedinú hierarchiu cieľov, a že 

teda nebude zabezpečovať, aby pre ňu ako pre celok to najdôležitejšie prišlo na radu pred 

menej dôležitým.  

   Vidíme, že v tomto chápaní spontánneho poriadku trhu ide Hayekovi o spontánnosť 

vývoja, čo v súčasnosti býva interpretované ako prirodzenosť a spontánny poriadok býva 

zamieňaný s prirodzeným poriadkom. O prirodzenom poriadku pojednáva vo svojich prácach 

aj britský ekológ a šéfredaktor časopisu The Ecologist Edward Goldsmith. Edward Goldsmith 

ukazuje vo svojej knihe Cesta - Ekologický pohľad na svet zaujímavý spôsob zmeny 

pohľadu na svet, ktorý by mohol významným spôsobom prispieť k pochopeniu koreňov 

súčasnej globálnej krízy. Tento spôsob videnia sveta je založený na pochopení 

prirodzeného chodu sveta a prírody.  

   Edward Goldsmith sa v Ceste snaží ukázať, že ekologický pohľad na svet skutočný 

prospech a skutočné bohatstvo odvodzuje z prirodzeného behu sveta a vesmíru ako takého. 

Goldsmith upozorňuje, že naše najväčšie bohatstvo musíme vidieť v priaznivej a stabilnej 

klíme, ktorej sme sa tešili stovky miliónov rokov. Podľa Goldsmitha nemôźe byť väčšie 
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bohatstvo ako lesy a úrodná poľnohospodárska pôda, rieky a potoky, pramene a podzemné 

vody, mokrade a korálové útesy, moria a oceány a život v jeho tisícoch najrozmanitejších 

formách, ktoré obýva. K tomuto bohatstvu patria tiež širšie rodiny a súdržné obce, v ktorých 

sme prežili asi 95 % nášho času na tejto planéte a ktoré nám poskytovali nedoceniteľné a 

nenahraditeľné formy.  

   Goldsmith v Ceste používa pojem kritický poriadok /critical order/ prírody a spoločnosti. 

Týmto pojmom chce Goldsmith zdôrazniť, že poriadok, ktorý je základom stability prírodných 

i spoločenských systémov je vo svojej podstate schopný zmien, prispôsobeniu sa zmenám 

vonkajších podmienok. Tieto zmeny však nie sú samoúčelné, ale sú vyvolané potrebou 

udržať vnútornú integritu pod tlakom vývoja okolitého prostredia. Goldsmith v Ceste používa 

tiež pojem sporiadana spoločnosť /vernacular society/ a týmto pojmom označuje spoločnosť, 

ktorá žije v súlade s Cestou, s ekologickým pohľadom na svet.  

   Goldsmith tvrdí, že pokiaľ je kritický poriadok prírody a spoločnosti zdrojom všetkého 

prospechu a naším skutočným bohatstvom, musíme sa zariadiť tak, aby sa naším 

prvoradým cieľom stala jeho ochrana. Goldsmith poukazuje na to, že ochrana kritického 

poriadku prírody a spoločnosti bola do značnej miery cieľom väčšiny tradičných spoločností, 

dokiaľ boli predchnuté náboženskou úctou k Zemi. Upozorňuje, že všetkým týmto 

spoločnostiam je spoločná viera, že ĺudský blahobyt závisí na udržaní kritického poriadku 

vesmíru, ktorý v tomto poňatí zahŕňa aj jednotlivých ľudí, ich rodiny, obce, spoločnosti, 

prírodný svet, duchovný svet predkov a duchovný svet prírody. Goldsmith tiež upozorňuje, 

že stojí za pozornosť, že celý vesmír je štrukturovaný podľa toho istého pravidla, čo 

znamená, že pokiaľ sa mal udrža kritický poriadok vesmíru, bolo nutné udržiavať všetky jeho 

časti vedené totožnými základnými princípmi.  

   Podľa Goldsmitha kľúčovú súčasť pohľadu na svet mnohých pradávnych spoločností 

predstavoval pojem "Cesta". Tú bolo nutné následovať, aby sa neprekročili univerzálne 

zákony a udržal sa kritický poriadok vesmíru. Vo védickej Indii sa táto Cesta nazývala Rta, u 

hinduistov a buddhistov Dharma, u starých Peržanov Aša, Tao v starej Číne a Themis u 

Helénov. Každá väčšia katastrofa, ktorá sa prihodila v spoločnosti predchnutej týmto 

pohľadom na svet sa automaticky chápala ako prekročenie vesmírnych zákonov. 

Sporiadana spoločnosť, podľa Goldsmitha, stanovuje diagnózu nemocí a iných neduhov ako 

príznaky sociálnych a ekologických priestupkov, ktorých sa dopustila opustením Cesty, teda 

prekročením prírodných zákonov a narušením kritického poriadku. Priestupky možno 

napraviť jedine návratom na Cestu.  

   Ak porovnáme poňatie spontánneho poriadku trhu Friedricha A. von Hayeka a kritického 
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poriadku prírody Edwarda Goldsmitha, vidíme, že ide o dva rozličné pohľady na prirodzenosť 

vývoja, pričom nesprávne významy, ktoré sa Hayekovmu učeniu v súčasnej dobe 

prisudzujú, sú jedným zo zdrojov deštruktívneho pôsobenia globalizačných procesov, kde trh 

a obchod je zamieňaný a stotožňovaný s ekonomikou a cesta k náprave vedie cez zmenu 

videnia v zmysle Goldsmitovho kritického poriadku prírody. 

Znovuzrodenie ekonómie 

 

    Zmena paradigmatických základov ekonomickej teórie a teda prechod k adekvátnemu 

vnímaniu súčasnej meniacej sa ekonomickej i spoločenskej reality, by mala viesť k 

zosúladeniu tejto teórie so súčasnými zmenami paradigmy myslenia a vedy. Vytváranie 

novej ekonómie a rastúca diverzita nových ekonomických teórií môže postupne nahradiť 

súčasný monopol modernej ekonómie na chápanie a interpretáciu ekonomických 

problémov. Fungovanie ekonomiky vychádzajúcej z postulátov novej ekonómie môže tiež 

znamenať obnovenie pôvodného významu ekonómie a znovuzrodenie ekonómie ako vedy o 

hospodárení. Znamenalo by to tiež návrat ekonomiky na cestu hospodárnosti a uvoľnenie 

energie potrebnej na prekonanie súčasnej globálnej krízy ľudstva.  

   Britská environmentalistka a ekonómka Sara Parkinová vo svojom prehľade histórie vývoja 

zeleného myslenia na Západe dokonca uvádza novú ekonómiu ako zelené myslenie teda 

myslenie, ktoré rešpektuje zákony prírody. Sara Parkinová zaradila do svojho prehľadu 

vývoja zeleného myslenia na Západe filozofické a prírodovedné koncepcie väčšinou 

holistického charakteru ako napr. Herodotovo ponímanie prírodných systémov ako 

sebaregulujúcich sa systémov, Huttonovo poňatie Zeme ako jediného makrokozmu, 

Suessovo ponatie biosféry, Vernadského koncepciu planetárneho života, Lovelockovú 

hypotézu Gaia alebo Naessovu biocentrickú filozofiu.  

   Z ekonomických koncepcií zaradila Sara Parkinová do tohoto prehľadu vývoja filozofického 

myslenia na Západe zavedenie koncepcie entropie do ekonomickej teórie Georgescu-

Roeganom, koncepcie limitovaného rastu Paula Ehrlicha a Rímskeho klubu a koncepcie 

nových ekonómov okolo Hermana Dalyho. Takéto začlenenie novej ekonómie medzi zelené 

myslenie ukazuje smer zmeny ekonomickej teórie, tak že táto bude rešpektovať prírodné 

zákony a bude fungovať v súlade so zachovaním životného prostredia na Zemi.  

   Jeden z prvých krokov k sformulovaniu ekonomickej teórie priaznivej prírodným zákonom 

a životnému prostrediu urobil v roku 1973 E.F.Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne. 

E.F.Schumacher sa touto knihou stal inšpirátorom a zakladateľom tej vetvy ekonómie, ktorá 
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sa nazýva v súčasnosti novou ekonómiou. Ako Schumacher tak aj noví ekonómovia sú však 

pokračovateľmi tej teoretickej vetvy ekonómie, ktorú Mark Lutz nazýva humanistická 

ekonómia a kde možno zaradiť takých mysliteľov ako boli Jevons, Carlyle, Ruskin, Hobson, 

Gandhi, Tawney alebo spomínaný Schumacher.  

   Nová ekonómia tiež znamená rast diverzity ekonomických teoretických koncepcií ako sú 

napr. humanistická ekonómia, ekologická ekonómia alebo ekonómia realného života, aj ked 

nie všetky sú vždy za novú ekonómiu považované.   

   Všetky tieto teoretické koncepcie určitým spôsobom zosúlaďujú paradigmatické 

východiská ekonómie s pôsobením prírodných zákonov a pokúšajú sa o sformulovanie 

holistického poňatia ekonomickej teórie a holistické vnímanie súčasnej meniacej sa 

ekonomickej i spoločenskej reality. Od toho, či, ako a ako rýchlo sa im to podarí v značnej 

miere závisí aj to, či a kedy nájde ľudstvo cestu k prekonaniu súčasnej globálnej krízy 

ľudstva a či sa ekonómia a ekonomika znovu vrátia na cestu spojenú s postavením človeka i 

ľudstva ako hospodára na planéte Zem. 



 135 

 

Paradigmatické východiská teórií transformácie spol očnosti 

 

   Začiatky prebiehajúcich civilizačných zmien môžeme identifikovať v 50-ych a 60-ych 

rokoch 20.storočia, kedy boli identifikované prvé charakteristiky týchto zmien. Nástup 

týchto zmien bol jednoznačne spojený s nástupom moderných informačných technológií, 

ktoré sa postupne rozšírili prakticky do všetkých oblastí života spoločnosti. Zmeny boli 

identifikované najprv v ekonomike. Postupne sa však začalo hovoriť o transformácií 

spoločnosti a civilizácie a začali sa objavovať prvé teórie zaoberajúce sa transformáciou 

ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Možno hovoriť o vytváraní novej mapy meniacej sa 

civilizácie, ktorá svojím charakterom zodpovedá charakteru vytvárajúcej sa globálnej 

civilizácie. Jedna hlavná teória alebo jeden hlavný teoretický prúd, vysvetľujúci podstatu a 

fungovanie ekonomiky a spoločnosti, sú postupne nahradzované množstvom pohľadov na 

rôzne stránky vývoja ekonomiky a spoločnosti, kde každému pohľadu zodpovedá 

príslušná teória. Za hlavný posun v oblasti teórií transformácie spoločnosti je možné 

považovať posun od ideologizácie týchto teórií k ich diverzifikácií a k realite, keď tieto 

teórie vzájomne nesúperia a nesnažia sa zvíťaziť jedna nad druhou, ale práve naopak sa 

vzájomne doplňujú a spolu vytvárajú niečo, čo môžeme prirovnať k skladačke puzzle, keď 

s objavením sa novej teórie tato skladačka puzzle sa stáva úplnejšou a viac vysvetľuje 

svet.  

 

Za hlavné paradigmatické východiská teórií transformácie spoločnosti môžeme 

považovať: 

 

• Holizmus a holistické videnie sveta, ktoré sa postupne presadzuje v spoločenských 

vedách a nahrádza doterajšie prevažujúce mechanistické videnie a chápanie sveta. 

Mechanistická karteziánsko-newtonovská paradigma je postupne nahradzovaná 

paradigmou holistickou. Svet prestáva byť chápany ako stroj alebo mechanizmus, ale 

je vnímaný ako jeden celok, vzájomne prepojený svet, jeden organizmus, kde všetko 

so všetkým súvisí. Najrezistentnejšie vedy, ktoré najdlhšie zotrvávajú na 

mechanistických východiskách svojho vnímania sveta, sú  vedy spoločenské a 

špeciálne ekonómia a jej hlavný prúd aj dnes vysvetľujú svet a spoločnosť ako stroj 

alebo mechanizmus, ktorý je možné riadiť a regulovať pomocou ekonomických 

nástrojov a mechanizmov. K paradigmatickému posunu vo vede významne prispeli: 
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teória kybernetiky Norberta Wienera, všeobecná teória systémov Ludwiga von 

Bertallanfyho, teória informácií Claude Shanona, teória disipatívnych štruktúr Ilyu 

Prigogina, teória celostnosti a implikátneho poriadku Davida Bohma, anarchistická 

teória znalostí Paula Feyerabenda, teória vedeckých revolúcií Thomasa Kuhna, teoria 

relativity Alberta Einsteina, teoretické práce Wernera Heisenberga, Erwina 

Schrodingera, Nielsa Bohra, Maxa Plancka, Louisa de Broglieho, teória holizmu Jana 

Smutsa, teória bodu obratu Fritjofa Capru, teŕia morfických rezonancií Ruperta 

Shekdrakea, teória autopoetických štruktúr Francesca Varelu a Humberta Maturanu a 

mnohé ďalšie.  

 

• Nazeranie na každú teóriu ako na mapu, ktorá danú realitu iba popisuje nie je však 

s ňou totožná v zmysle prístupu zakladateľa všeobecnej sémantiky Alfreda 

Korzybského, že mapa nie je územie. Spoločenskí vedci si dosť často zamieňajú teóriu 

so skutočnosťou, čo je jednou z príčin premeny spoločenskovedných teórií na 

ideológie. 

 

• Prechod od statického videnia ekonomiky a spoločnosti k videniu dynamickému. 

Chápanie vývoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie ako procesov kreatívnej 

deštrukcie v zmysle teórie Josepha A. Schumpetera. Na príklade ekonomiky to 

znamená nazeranie na ekonomiku ako na neustále sa vyvíjajúci organizmus, ktorý sa 

prostredníctvom vzájomne doplňujúcich sa procesov deštrukcie a kreativity neustále 

mení a obnovuje vždy na inej úrovni. 

 

• Chápanie procesov vývoja ekonomiky a spoločnosti ako procesov ireverzibilných 

namiesto doterajšieho chápania najmä ekonomických procesov ako reverzibilných. 

 

• Nazeranie na vývoj ekonomiky, spoločnosti a civilizácie nie ako na neúprosný boj o 

vzájomné prežitie, ale ako na vzájomnú kooperáciu a spoluprácu smerujúcu k prežitiu. 

Ekonomika a spoločnosť je tu chápaná ako súčasť širšej siete života v zmysle teórie 

Fritjofa Capru. 

 

• Implementácia teoretických pojmov a konceptov informácie a entropie do 

spoločenskovedných teórií v zmysle teórií Nicholasa Georgescu-Roegena.  
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• Chápanie ekonomiky a spoločnosti ako otvorených podsystémov vyšších systémov 

napr. Univerza s nutnosťou rešpektovania princípov a zákonitostí fungovania týchto 

vyšších systémov.  

 

   Vplyv holistického videnia sveta je vo významnej miere viditeľný v teóriach 

zaoberajúcich sa transformáciou ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Tieto teórie sa 

snažia o vytvorenie viac celostnejšieho obrazu spoločnosti, ktorý by vo väčšej miere 

rešpektoval dynamiku vývoja a prebiehajúcich zmien. Teórie zaoberajúce sa 

transformáciou ekonomiky, spoločnosti a civilizácie môžeme rozdeliť do štyroch 

nasledovných skupín, ktoré sa však do značnej miery vzájomne prelínajú a niektoré 

uvádzané teórie možno zaraďovať súčasne do viacerých skupín. Sú to: 

 

• Teórie prechodu ľudskej civilizácie do vyššieho štádia vývoja, kde patria predovšetkým 

teórie R. Buckminstera  Fullera, Alvina Tofflera, Daniela Bella,  Fritjofa Capru, Barbary 

Marx Hubbardovej, Hazel Hendersonovej, Marilyn Fergusonovej, Yoneji Masudu, 

Kennetha Bouldinga, Petra Druckera, Marshalla McLuhana a ďalšie. 

 

• Teórie prechodu od industriálneho štádia vývoja spoločnosti k postindustriálnemu 

štádiu vývoja spoločnosti resp. k spoločnosti informačnej, znalostnej, postkapitalistickej 

a pod. Tu patria predovšetkým teórie Daniela Bella, Zbigniewa Brzezinského, Yoneji 

Masudu, Petra Druckera, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Alaina Touraina, Hermana 

Kahna, Francisa Fukuyamu, Jeremy Rifkina, Georga Gildera, Richarda Rosecranca a 

ďalšie. 

 

• Teórie prechodu k novej ekonomike, kde sa zaraďujú tiež teórie digitálnej ekonomiky, 

sieťovej ekonomiky, znalostnej ekonomiky a pod. Tu patria teórie Kevina Kellyho, Dona 

Tapscotta, Joela Kotkina, Rossa DeVola,  Roberta Atkinsona, Randolpha Courta, 

Lestera Thurowa, Roberta Reicha, Stephena Herzenberga, Johna Alica, Howarda 

Wiala, Alberta Gora, Johna Sculleya, Manuela Castellsa a ďalšie. 

 

• Teórie prechodu k trvalo udržateľnému rozvoju. Tu bývajú zaraďované alternatívne 

ekonomické teórie podporujúce smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju ako sú teórie 
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Ernsta Schumachera, Nicholasa Georgescu-Roegena, Hermana Dalyho, Johna Cobba, 

Jr., Sary Parkinovej, Hazel Hendersonovej, Jeremy Rifkina, Jamesa Goldsmitha, 

Edwarda Goldsmitha, Fritjofa Capru, Heleny Norberg-Hodgeovej, Richarda 

Douthwaitea, Pata Conatyho, Paula Ekinsa, Hermana Scheera a ďalšie. 

 

 Teórie nového civiliza čného stup ňa 

 

   Teórie nového civilizačného stupňa sú postavené na zmene civilizačnej paradigmy, 

ktorá zahŕňa predovšetkým zmenu princípov, pravidiel, kódu fungovania civilizácie. Tieto 

teórie sú vo významnej miere postavené na opustení doterajších pravidiel fungovania 

civilizácie, čo je spojené so zmenou technológie, ekonomického modelu, zmenou videnia 

sveta, zmenou hodnotových orientácií, zmenou vonkajšieho prostredia.   

   R. Buckminster Fuller hovorí o prechode od entropického štádia vývoja ľudskej 

civilizácie, ktoré fungovalo na princípoch maximalizácie zisku a vzájomného boja a 

súperenia, k syntropickému štádiu vývoja, ktoré by malo fungovať na princípoch 

kooperácie a vytvárania syntropie namiesto produkcie entropie. K tomuto prechodu podľa 

Fullera je potrebná zodpovedajúca technológia a poznanie. Podľa Fullera znalosti a myseľ 

môžu vykonávať antientropickú funkciu na rozdiel od zarábania peňazí a orientácie na 

zisk, ktoré majú entropický charakter. Max More hovorí o extropii, ktorá je opakom 

entropie a je založená na decentralizácii, samoorganizácii, rozvoji. Barbara Marx-

Hubbardová hovorí o vedomej evolúcii, kedy ľudstvo môže prvý krát v histórií vedome 

ovplyvňovať evolučný procesoc a zabezpečiť bezproblémový prechod civilizácie do 

vyššieho štádia. Alvin Toffler hovorí o vytváraní civilizácie Tretej vlny, ktorá strieda 

súčasnú civilizáciu Druhej vlny teda industriálneho štádia rozvoja civilizácie a hovorí o 

opustení základných princípov civilizácie Druhej vlny, ktorými podľa Tofflera sú 

štandardizácia, špecializácia, synchronizácia, koncentrácia, maximalizácia a centralizácia. 

Fritjof Capra hovorí o tom, že evolúcia už nie je videná ako konkurenčný boj o prežitie, ale 

skôr ako kooperatívny tanec v ktorom riadiacimi silami sú kreativita a  neustále vytváranie 

inovácií. Podľa neho táto nová vízia reality informovaná ekogramotnosťou bude 

základnou formou pre našu budúcu technológiu, ekonomické systémy a sociálne 

inštitúcie.  

   Hazel Hendersonová hovorí o potrebe vytvorenia sveta, v ktorom každý vyhráva tzv. 

win-win world alebo svet fungujúci na princípoch víťaz - víťaz namiesto doterajšieho 
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hlavného princípu víťaz - porazený. Základom takéhoto modelu fungovania spoločnosti je 

ekonomika fungujúca na princípoch stratégie víťaz - víťaz. Základné jadro teórií prechodu 

k novému stupňu rozvoja civilizácie je totožné s teóriami prechodu od industriálnej 

spoločnosti k spoločnosti informačnej resp. postindustriálnej.  

 

Nástup postindustriálnej spolo čnosti 

 

   V polovici 60-ych rokov sa začala v lone industriálnej spoločnosti vytvárať spoločnosť 

postindustriálna. Za autora konceptu postindustriálnej spoločnosti je považovaný americký 

sociológ, politológ a futurológ Daniel Bell178, ktorý predložil tento koncept vo svojej knihe 

Príchod postindustriálnej spoločnosti179 publikovanej v roku 1973, pričom samotný 

koncept postindustriálnej spoločnosti vytvoril omnoho skôr. Autorom pojmu 

postindustriálna spoločnosť však Daniel Bell nie je. 

   Pojmy postindustriálny, postindustrializmus, postindustriálna spoločnosť a 

postindustriálny štát prvý krát použil už v roku 1914 predstaviteľ gildového socializmu 

(Guild Socialism)  anglický sociológ, ekonóm, spisovateľ a architekt Arthur J. Penty180 

                                                 
178 Daniel Bell (1919) je americký sociológ, politológ, sociálny prognostik, futurológ a 
publicista. Je považovaný za autora koncepcie postindustriálnej spoločnosti. Pôsobil jako 
predseda Komisie pre rok 2000 - Commision on the Year 2000 vytvorenej v roku 1967 
American Academy of Arts and Sciences. Táto komisia výsledky svojej práce publikovala 
v roku 1967 v časopise Daedalus pod názvom Towards the Year 2000. Works in Progress 
a neskoršie aj knižne. Publikoval knihy The End of Ideology (1960), Towards the Year 
2000. Work in Progress (1967), The Coming of Postindustrial Society. A Venture in Social 
Forecasting (1973), The Cultural Contradictions of Capitalism (1976), The Crisis in 
Economic Theory (1981). 
179 Bell, Daniel: The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. 
Special Anniversary Edition, New York: Basic Books, 1999 
180 Arthur Joseph Penty (1875-1938) bol anglickým sociológom, ekonómom, 
spisovateľom, politickým aktivistom a architektom. Je považovaný za pokračovateľa 
Williama Morrisa a Johna Ruskina. Bol predstaviteľom gildového socializmu (Guild 
Socialism). Vo svojich knihách predostrel gildovú alternatívu k existujúcej industriálnej 
spoločnosti. Pentyho možno tiež považovať za vizionára, ktorý videl ďalej ako jeho 
súčasníci, ktorý však nebol vo svojej dobe docenený a dnes je prakticky neznámy. 
Uvažoval o budúcej podobe ekonomiky a spoločnosti, ktorá by bola pre človeka 
prijateľnejšia ako industriálna spoločnosť. Svoju predstavu budúcej spoločnosti nazval 
postindustrializmus a je ho možné považovať za tvorcu tohoto pojmu. Arthur Penty 
napísal asi 14 kníh. Väčšina z týchto kníh pojednávala o kríze industriálnej spoločnosti a o 
možných alternatívach k nej.  Penty vydal knihy Restoration of Guild System (1906), 
Esseys in Post-Industrialism: a Symposium Prophecy Concerning the Future of Society 
(1914), A Guildsman´s Interpretation of History (1920), Old Worlds for New. A Study of the 



 140 

v antológii Esseys in Post-Industrialismus: a Symposium Prophecy Concerning the Future 

of Society181. Penty svoju predstavu postindustrializmu rozšíril v knihách Old Worlds for 

New. A Study of the Post-Industrial State (1917)182 a Post-Industrialism (1922)183.  

   Pentyho predstava postindustriálneho štátu korešponduje s niektorými konceptami 

udržateľného rozvoja vytvorenými koncom 20.a začiatkom 21.storočia. Penty odsudzoval 

štát voľného času (Leisure State), ktorý považoval za kolektivistický a spojený so 

otrockým štátom (Servile State) a volal po návrate decentralizovanej spoločnosti malých 

remeselných dielní, zušlachťujúcich prácu, čo nazýval postindustriálnym štátom.  

   V roku 1958 publikoval americký sociológ David Riesman184 pojem postindustriálna 

spoločnosť v eseji Leisure and Work in Post-Industrial Society vydanej v kompendiu Mass 

Leisur 185, ktorého editormi boli Erik Larrabee a Rolf Meyersohn.186Riesman použil pojem 

postindustriálny na označenie voľného času ako protiváhe práci, ale ďalej tento pojem 

nerozpracovával. Daniel Bell sa potom Riesmanom inšpiroval a použil pojem 

postindustriálny na označenie svojho konceptu postindustriálnej spoločnosti.187 

   Bell predniesol koncept postindustriálnej spoločnosti v roku 1959 na Salzburgskom 

seminári (Salzburg Seminar). V materiáli distribuovanom účastníkom semináru uviedol, že 

termín postindustriálna spoločnosť označuje spoločnosť prechádzajúcu zo stupňa 

                                                                                                                                                                 
Post-Industrial State (1922), Guilds and the Social Crisis (1919), Post-Industrialism 
(1922), Guild Alternative (1922), Towards a Christian Sociology (1923), Agriculture and 
Unemployed (1925), The Elements of Domestic Design (1930). 
181 Penty, Arthur, J.: Esseys in Post-Industrialismus: a Symposium Prophecy Concerning 
the Future of Society, London: 1914 
182 Penty, Arthur J.: Old Worlds for New. A Study of the Post-Industriale State, London: 
Allen and Unwin, 1917 
183 Penty, Arthur J.: Post-Industrialism, London: Arthur, 1922 
184 David Riesman (1909-2002) bol americkým sociológom, prednášateľom a publicistom. 
Zaoberal sa sociológiou, psychológiou a vzdelávaním. Absolvoval Harvard College a 
Harvard Law School. Pôsobil ako emeritný profesor na Harvardovej univerzite. Známym 
sa stal svojou knihou Osamelý dav (Lonely Crowd). V roku 1958 použil pojem 
postindustriálna spoločnosť v eseji Leisure and Work in Post-Industrial Society. Vydal 
spolu 31 kníh. Napísal knihy The Lonely Crowd. A Study of the Changing American 
Character (1950) spolu s Nathanom Glazerom a Reuelom Denneym, Faces in Crowd. 
Individual Studies in Character and Politics (1952) spolu Nathanom Glazerom, 
Individualism Reconsidered (1955), The Professorial Mind. Social Scientists in a Time of 
Crisis (1957), spolu s Paulom Lazarsfeldom, Abundance for What and Other Essays 
(1964), Conversation in Japan. Modernization, Politics and Culture (1967), The Academic 
Revolution (1968) spolu s Christopherom Jencksom. 
185 Riesman, David: Work and Leisure in Post-Industrial America. In: Larrabee, Erik, 
Meyersohn, Rolf (editors): Mass Leisure, Glencoe, Illinois: 1958 
186 Tamtiež. 
187 Tamtiež. 
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produkcie tovarov k spoločnosti služieb.188Bell použil pojem postindustriálny ako kontrast 

k Dahrendorfomu pojmu postkapitalistický (post-capitalist), a to v zmysle odlíšenia svojho 

záujmu o štrukturálne zmeny v ekonomike na od Dahrendorfa, ktorý sa zaoberal vzťahmi 

vedení v továrniach.189 

   Bell postavil svoju koncepciu postindustriálnej spoločnosti na prechode spoločnosti na 

novú technológiu, ktorá spôsobuje zmeny v ekonomickej a sociálnej štruktúre spoločnosti. 

Bell nazval túto technológiu intelektuálnou technológiou. V skutočnosti Bellova 

intelektuálna technológia je totožná s modernými informačnými technológiami.  

   Technológia ako hybná sila zmeny vyčerpávajúcej sa industriálnej spoločnosti je 

spoločná pre väčšinu konceptov postindustriálnej spoločnosti. Pre pochopenie významu 

technológie v procese transformácie industriálnej spoločnosti na spoločnosť 

postindustriálnu má veľký význam koncept kreatívnej deštrukcie, ktorý vo svojich knihách 

popísal americký ekonóm rakúskeho pôvodu Joseph A. Schumpeter. Schumpeter 

popisoval ekonomiku ako dynamický, vyvíjajúci sa organizmus, v ktorom prebiehajú 

procesy kreatívnej deštrukcie a neustále menia štruktúru ekonomiky a následne aj 

spoločnosti. Proces kreatívnej deštrukcie znamená odumieranie starého a nástup nového, 

znamená spájanie sa nových výrobných faktorov so starými. Obnova ekonomickej 

štruktúry prebieha ako spájanie starých a nových výrobných faktorov, ich nové 

kombinácie, pričom tie výrobné faktory, ktoré nie sú schopné kombinovať sa s novými 

zanikajú. Následkom kreatívnej deštrukcie zanikajú alebo sa transformujú podniky, 

odvetvia alebo celé ekonomiky. Nástup moderných informačných technológií spôsobil 

zrýchlenie procesov kreatívnej deštrukcie a stal tak pri zrode novovytvárajúcej sa štruktúry 

postindustriálnej spoločnosti. Klasická industriálna štruktúra ekonomiky a spoločnosti 

následkom nových kombinácií moderných informačných technológií a klasických 

výrobných faktorov mení svoj charakter a stáva sa postindustriálnou štruktúrou ekonomiky 

a spoločnosti.  

   Japonský futurológ Yoneji Masuda predložil v roku 1980 podobný koncept zmeny 

industriálnej spoločnosti na spoločnosť postindustriálnu vo svojej knihe Informačná 

spoločnosť ako postindustriálna spoločnosť - The Information Society as the Post-

Industrial Society.190 

                                                 
188 Tamtiež. 
189 Tamtiež. 
190 Masuda, Yoneji: The Information Society as the Post-Industrial Society, Tokyo: Japan 
Institute for the Information Society, 1980 



 142 

Rozvoj tohoto nového typu produktivity má spoločenský vplyv dostatočný na to, aby 

priniesol transformáciu tradičných foriem spoločnosti na nové formy. 

   Úlohu technológie v transformácii spoločnosti zdôraznil aj francúzsky sociológ Jacques 

Ellul, ktorý v roku 1964 v knihe Technologická spoločnosť nazval transformujúcu sa 

spoločnosť technologickou spoločnosťou.191 

   Bell definoval v roku 1973 vo svojej knihe Nástup postindustriálnej spoločnosti definoval 

„päť dimenzií postindustriálnej spoločnosti“ .192 

   Koncept postindustriálnej spoločnosti bol populárny v sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch 20.storočia, kedy svoje koncepty okrem už spomínaného Bella publikovali 

francúzsky sociológ Alain Touraine v knihách La Societe Post-Industrielle (1969)193 194 a 

Return of the Actor. Social Theory in Postindustrial Society (1988)195, britský futurológ Ian 

Miles a japonský futurológ Yoneji Masuda v knihe The Information Society as Post-

Industrial Society (1980)196.  

   Koncept postindustriálnej spoločnosti je založený na sociálnej zmene spôsobenej 

modernými technológiami. Je spojený s prekročením industrializmu, terciarizáciou, 

deindustrializáciou, vytváraním spirituálneho rozmeru spoločnosti, nahradzovaní 

výrobných pracovníkov nevýrobnými, rastom voľného času, zmenou hodnotových 

orientácií atď. 

   Postindustriálna spoločnosť sa stala predmetom skúmenia z rôznych uhlov pohľadu, 

boli skúmané jej jednotlivé stránky a aspekty od sociálnej zmeny, cez dopady na štruktúru 

ekonomiky, politiku, zmeny v oblastiach kultúry, vzdelávania, náboženstva, technológie a 

pod. Objavilo sa množstvo publikácií v ktorých sa autori zaoberali skúmením zmien 

v spoločnosti spojených s prechodom k postindustriálnej spoločnosti. Medzi 

najvýznamnejšie patria publikácie Theodore Roszaka Where the Wasteland Ends. Politics 

and Transcendence in Postindustrial Society (1972)197, Larryho Hirschhorna Beyond 

                                                 
191 Ellul, Jacques: The Technological Society, New York: Vintage Books, 1964 
192 Bell, Daniel: The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, 
New York: Basic Books, 1973 
193 Touraine Alain: La Societe Postindustrielle, Paris: 1969 
194 Touraine, Alain: The Post-Industrial Society. Tomorrow´s Social History. Classes, 
Conflicts and Culture in the Programmed Society. New York: Randome House, 1971 
195 Touraine Alain: Return of the Actor. Social Theory in Postindustrial Society, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988 
196 Masuda Yoneji: The Information Society as Post-Industrial Society, Tokyo: Japan 
Institute for the Information Society, 1980  
197 Roszak, Theodore: Where the Wasteland Ends. Politics and Transcendence in 
Postindustrial Society, New York: Doubleday and Co., 1972 
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Mechanization. Work and Technology in a Postindustrial Age (1984)198, Jonathana 

Gershunyho After the Industrial Society ?  

   Renesancia konceptu postindustriálnej spoločnosti prišla v deväťdesiatych rokoch, keď 

boli publikované knihy amerických bádateľov zväčša predstaviteľov novej ekonomiky 

Joela Kotkina, Rossa DeVolla, Stephena Herzenberga, Johna A. Alica a Howarda Wiala 

New Rules for New Economy. Employement and Opportunity in Postindustrial America 

(1998), talianského sociológa Domenica De Masiho The Future of Work (1999) a The 

Postindustrial Society (2000). 

   Predstaviteľ zelenej ekonómie Brian Milani hovorí o zelenej ekonomike jako 

postindustriálnej alternatíve globálneho korporativizmu.  

 

Teórie prechodu od industriálnej k informa čnej spolo čnosti  

 

   Vytváranie teórií informačnej resp. postindustriálnej spoločnosti je spojené s obdobím 

poslednej tretiny dvadsiateho storočia, kedy sa stalo zjavným, že industriálna spoločnosť 

dosiahla svoj vrchol a vyčerpala svoje rozvojové potenciály.  

   Nástup informačnej spoločnosti je spojený s nástupom modernej informačnej 

technológie, ktorá postupne začala formovať novú podobu spoločnosti. Určujúcu úlohu 

technológie v tejto zmene ukazuje japonský futurológ Yoneji Masuda ako zmenu systému 

spoločenskej technológie. Podľa Masudu základnou silou transformácie jedného typu 

spoločnosti na iný je systém spoločenskej technológie, ktorý je možné popísať 

nasledovnými štyrmi základnými charakteristikami: 

 

• Viacero rozdielnych druhov inovačnej technológie sa spája dohromady aby vytvorilo 

jeden komplexný technologický systém.  

• Tento integrovaný systém technológie sa postupne rozširuje na celú spoločnosť. 

• Výsledkom je prudká expanzia nového typu produktivity. 

• Rozvoj tohoto nového typu produktivity má spoločenský vplyv dostatočný na to, aby 

priniesol transformáciu tradičných foriem spoločnosti na nové formy. 

    Za hlavný medzník vo vytváraní informačnej spoločnosti je všeobecne považovaný rok 

1956 teda rok, v ktorom prvý krát v histórií počet pracovníkov informačnej sféry 

                                                 
198 Hirschhorn, Larry: Beyond Mechanization. Work and Technology in a Postindustrial 
Age. Cambridge: MIT Press, 1984 
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v ekonomike USA prevýšil počet pracovníkov v tejto ekonomike, ktorí pracovali 

v priemysle. Základom vytvárajúcej informačnej spoločnosti sa najprv stal informačný 

sektor ako štvrtý sektor ekonomiky, neskôr sa začala vytvárať informačná ekonomika, 

ktorá postupne nadobudla sieťový charakter a začala transformovať celú štruktúru 

ekonomiky a spoločnosti.  

   Proces vytvárania informačnej ekonomiky sa postupne diverzifikoval a nadobudol 

podobu digitalizácie ekonomiky a spoločnosti. Na prelome 20. a 21.storočia sa hybnou 

silou transformácie ekonomiky a spoločnosti stala digitálna ekonomika, ktorá začala stále 

väčší počet ekonomických aktivít transformovať do digitálnej podoby a prenášať do 

kyberpriestoru pričom do kyberpriestoru sa postupne začalo prenášať aj vytváranie 

pracovných miest a vytváranie HDP.  

   Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je dnes predmetom podrobného 

štúdia, pričom medzi hlavných teoretikov tohoto prechodu bývajú zaraďovaní Daniel Bell, 

Marshall McLuhan, Jacques Ellul, Alvin Toffler, John Naisbitt, Peter Drucker, Robert 

Reich, Jeremy Rifkin, Don Tapscott, Albert Gore, Bill Gates, Joel Kotkin, John Alic, 

George Gilder, Esther Dysonová, Nicholas Negroponte, Taichi Sakaiya, Ross DeVol, 

Stephen Herzenberg, Howard Wial, Stan Davis, Bill Davidson a ďalší. Za základné 

charakteristiky prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej možno 

považovať nasledovné charakteristiky: 

 

• Základom prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej je prechod 

na novú informačnú technológiu, ktorá určuje charakter, formu a štruktúru 

novovznikajúcej informačnej spoločnosti. Táto charakteristika je podrobne 

rozpracovaná v prácach Alvina Tofflera, Petra Druckera, Johna Naisbitta, Patricie 

Aburdeneovej, Yoneji Masudu, Marshalla McLuhana, Marca Porata, Dona Tapscotta, 

Stana Davisa, Billa Davidsona, Jeremy Rifkina, Manuela Castellsa a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má diskontinuitný charakter. Forma 

a štruktúra novovznikajúcej informačnej spoločnosti je od základov odlišná od formy a 

štruktúry spoločnosti industriálnej. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Petre 

Druckera, Daniela Bella, Johna Naisbitta, Alvina Tofflera, Yoneji Masudu, Jeremy 

Rifkina, Nicholasa Negroponteho, Kevina Kellyho, Georga Gildera, Joela Kotkina a 

ďalších. 
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• Prechod od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti má vlnový charakter. 

Zmena spôsobená prechodom na novú technológiu sa šíri formou vlny. Táto 

charakteristika je rozpracovaná v knihách Alvina Tofflera, Hermana Maynarda, Susan 

Mehrtensovej alebo Johna Sculleya. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter globálneho prechodu. 

Vznikajúca informačná spoločnosť je globálna. Táto charakteristika je rozpracovaná 

v knihách Bertranda Schneidera, Alexandra Kinga, Johna Naisbitta, Alvina Tofflera, 

Alberta Gora, Manuela Castellsa, Fritjofa Capru, Hazel Hendersonovej a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň prechodom od uzavretej 

spoločnosti k spoločnosti otvorenej. Jednotlivé štruktúry a subštruktúry organizácií, 

ekonomík, spoločnosti a civilizácie sa transformujú v smere premeny uzavretých 

systémov na systémy otvorené. Táto charakteristika je rozpracovaná v knihách Georga 

Sorosa, Karla Poppera, Manuela Castellsa a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je procesom kreatívnej deštrukcie a 

má dve stránky deštruktívnu a kreatívnu. V súčasnej dobe má prevahu deštruktívna 

stránka tohoto procesu, čo má za následok prudký nárast spoločenskej deštrukcie, 

deštrukcie hodnotových orientácií jednotlivca i spoločnosti a s tým spojený nárast 

negatívnych javov v spoločnosti. Je však už možné identifikovať obrysy vytvárajúcej sa 

novej štruktúry spoločnosti a rast procesov kreativity. Táto charakteristika je 

rozpracovaná v knihách Francisa Fukuyamu, Alaina Minca, Alvina Tofflera, Johna 

Naisbitta, Manuela Castellsa a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter globálnej krízy 

súčasnej civilizácie. Vytvorenie novej podoby civilizácie stojí pred ľudstvom ako výzva 

k prekonaniu narastajúcej krízy všetkých oblastí spoločnosti, čo je zasa výzvou 

k zmene hodnotových orientácií človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto 

charakteristika je rozpracovaná v prácach Fritjofa Capru, Hazel Hendersonovej, 

Francisa Fukuyamu, Marilyn Fergusonovej, Stephena Schmidheinyho, Davida Steindl-

Rasta, Davida Bohma a ďalších. 
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• Prechod od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej je doprevádzaný 

rozpadom pravidiel fungovania spoločnosti a fakticky zrušením spoločenskej zmluvy, 

pravidiel fungovania spoločnosti zaužívaných pre industriálnu spoločnosť. Neexistencia 

nových pravidiel fungovania spoločnosti umožňuje vznik šedých zón, kde neplatia 

žiadne pravidlá, žiadne zákony resp. kde civilizácia skolabovala ako napr. v Rwande, 

Burundi, Čečensku, Bosne, Afghanistane a pod. Táto charakteristika je rozpracovaná 

v prácach Alaina Minca, Manuela Castellsa, Alvina Tofflera a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so zmenou systému 

vytvárania bohatstva. Nový systém vytvárania bohatstva je založený na informáciach a 

znalostiach. Viacerí autori hovoria o potrebe sformulovania informačnej resp. znalostnej 

teórie hodnoty, ktorá by nahradila pracovnú teóriu hodnoty, vytvorenú v industriálnom 

štádiu vývoja spoločnosti. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Daniela 

Bella, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Petra Druckera, Dona Tapscotta a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti, jeho globálny charakter, rozpad 

pravidiel fungovania spoločnosti a nový systém vytvárania bohatstva umožňujú 

narastajúcu koncentráciu bohatstva v rukách malej skupiny bohatých a zároveň 

ekonomicky najsilnejších krajín a zároveň roztváranie príjmových nožníc medzi 

Severom a Juhom, medzi bohatými a chudobnými. Toto rozdelenie sa s nástupom 

digitalizácie ekonomiky a spoločnosti začalo nazývať digitálnym rozdelením a hľadajú 

sa cesty a stratégie k jeho prekonaniu. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach 

Roberta Reicha, Alvina Tofflera, Johna Naisbitta, Jeremy Rifkina,  Manuela Castellsa, 

Fritjofa Capru a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň prechodom z éry 

špecializácie do éry integrácie. Jednotlivé časti súčasnej civilizácie ako sú regióny, 

štáty, ekonomiky, organizácie a pod. sú prepájané do jedného celku celosvetovej 

globálnej vzájomne prepojenej civilizácie. Základom integrácie je vznik globálnej 

svetovej ekonomiky, svetového trhu a vytvorenie celosvetovej siete informačných 

superdiaľníc. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Alvina Tofflera, Johna 

Naisbitta, Alberta Gora, Milana Zeleného, Billa Gatesa, Manuela Castellsa, Fritjofa 

Capru, Jeremy Rifkina a ďalśích. 
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• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti má charakter intelektualizácie 

spoločnosti. Rast intelektu a inteligencie spoločnosti sa prejavuje v transformácii 

industriálnej ekonomiky na ekonomiku informačnú. Ekonomika sa prepája do sietí a 

vzniká sieťová inteligencia. Hlavnými vstupmi a výstupmi ekonomiky sa stávajú 

informácie a znalosti. Táto charakteristika je rozpracovaná v prácach Petra Druckera, 

Alvina Tofflera, Yoneji Masudu, Marca Porata, Stephena Roacha, Fritza Machlupa, 

Gilberta Burcka, Manuela Castellsa, Fritjofa Capru, Jeremy Rifkina, Dona Tapscotta a 

ďaších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so vznikom globálnej 

dediny - vzájomne prepojeného a vzájomne závislého sveta, v ktorom globálne 

civilizačné problémy sa stávajú problémami jednotlivých krajín a naopak problémy 

jednotlivých krajín sa stávajú globálnymi problémami. Neriešenie jednotlivých 

problémov vedie potom k narastaniu globálnej krízy celej civilizácie. Táto 

charakteristika je rozpracovaná v prácach Marshalla McLuhana, Hazel Hendersonovej, 

Davida Bohma, Fritjofa Capru, Manuala Castellsa a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je zároveň prechodom od 

neobmedzeného rastu k trvalo udržateľnému rozvoju. Základom tohoto prechodu je 

uvedomenie si limitovanosti zdrojov Země a otočenie sa civilizácie dovnútra spojené 

s využívaním vnútorných zdrojov. Táto charakteristika je rozoracovaná v prácach R. 

Buckminstera Fullera, Dennisa Meadowsa, Donelly Meadowsovej, Správach 

Rímskemu klubu, Johna Naisbitta, Stephena Schmidheinyho a ďalších. 

 

• Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti je spojený so spiritualizáciou 

všetkých oblastí života človeka, spoločnosti i celej civilizácie. Táto charakteristika je 

rozpracovaná v prácach Johna Naisbitta, Fritjofa Capru, Alvina Tofflera, Yoneji 

Masudu, Kaoru Yamaguchiho, Marilyn Fergusonovej a ďalších.  

 

Teórie vytvárania novej ekonomiky  

 

   Nová ekonomika je pojem, ktorý býva stotožňovaný s ekonomickými aktivitami 

spojenými s Internetom,  s rastom akcií technologických firiem v USA alebo 
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s hospodárskou politikou, ktorú v rokoch 1993 až 2000 uskutočňoval uskutočňoval Bill 

Clinton a Albert Gore. V skutočnosti ako novú ekonomiku môžeme označiť 

novovytvárajúcu sa štruktúru ekonomiky, ktorá vznikla z klasickej industriálnej ekonomiky 

pod vplyvom transformačného účinku moderných informačných technológií a najmä 

Internetu a tiež hospodársku politiku, ktorá zodpovedá riadeniu ekonomiky krajiny resp. 

štátu v podmienkách globálnej ekonomiky a svetového trhu. Úspech novej ekonomiky 

v USA v rokoch 1993 až 2000 inšpiroval takisto Európsku úniu, ktorá v roku 2000 na 

Lisabonskom summite v marci prijala desaťročnú stratégiu založenú práve na princípoch 

novej ekonomiky. Nová ekonomika je dnes teoreticky dosť podrobne rozpracovaná a 

teórie novej ekonomiky sa vyvíjajú zároveň s premenami reálnej ekonomiky.  Nová 

ekonomika tak ako sa vyprofilovala v USA je ako ekonomický model charakterizovaná 

nasledovne: 

 

• Nová ekonomika sa vyprofilovala na základe transformácie klasickej industriálnej 

ekonomiky spôsobenej prienikom moderných informačných technológií a najmä 

Internetu do všetkých oblastí a odvetví fungovania ekonomiky. 

 

• Základom vytvárania novej ekonomiky je produktivita práce, ktorej rast je dosahovaný 

využívaním moderných informačných technológií. 

 

• Nepretržitý rast produktivity práce spôsobený modernými informačnými technológiami 

sa premieta do rastu konkurencieschopnosti produkcie a konkurencieschopnosti 

ekonomiky. 

 

• Rast produktivity práce a rast konkurencieschopnosti ekonomiky a jej produkcie sa 

premieta do rastu celej ekonomiky, ktorý je výrazne vyšší ako u tradičnej industriálnej 

ekonomiky. 

 

• Rast ekonomiky spôsobený rastom produktivity práce a konkurencieschopnosti 

ekonomiky spôsobených modernými informačnými technológiami je spojený s nízkou 

infláciou a býva označovaný ako neinflačný rast. 
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• Neinflačný rast ekonomiky je spojený s vytváraním pracovných miest spojených 

s používaním moderných informačných technológií. Veľká časť pracovných miest sa 

vytvára v oblasti kyberpriestoru. Na vytvorenie takéhoto pracovného miesta je potrebný 

počítač, človek a zodpovedajúce znalosti. Vytvorenie takéhoto pracovného miesta nie 

je podmienené existenciou organizácie. 

 

• Vytváranie pracovných miest v novej ekonomike je spojené s vysokou kvalifikáciou, 

s vysokými zručnosťami a vysokými mzdami.  

 

• V novej ekonomiky sa veľká časť ekonomických aktivít transformuje do digitálnej 

podoby a prenáša sa do oblasti kyberpriestoru. 

 

• V novej ekonomike sa do kyberpriestoru prenáša aj časť vytvárania HDP. 

 

• Nová ekonomika má sieťovú podobu. Hlavnou organizačnou štruktúrou novej 

ekonomiky sú siete, ktoré postupne nahradzujú tradičné industriálne hierarchie. 

 

• V novej ekonomike následkom vytvárania sieťových štruktúr a vzájomným prepájaním 

jednotlivých organizácií do jedného celku vzniká sieťová inteligencia, ktorá je spojená 

so zdieľaním využívania informačných a poznatkových zdrojov. 

 

• Hlavnou formou kapitálu v novej ekonomike sú informácie a znalosti. Informačný a 

znalostný kapitál je zároveň rozhodujúcou formou kapitálu, ktorá zaručuje úspech na 

svetových trhoch. 

 

• Nová ekonomika je charakteristická novými pravidlami fungovania, ktorými sa odlišuje 

od pravidiel fungovania klasickej industriálnej ekonomiky. 

 

• Nová ekonomika je spojená s koncom klasického ekonomického cyklu. Ako bude 

vyzerať pohyb novej ekonomiky príp. nová podoba ekonomického cyklu je v štádiu 

skúmania. 
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   Teoretici novej ekonomiky jej vznik kladú do obdobia začiatku 70-ych rokov dvadsiateho 

storočia a vytvorenie jej základov spájajú s rozpadom starého ekonomického poriadku 

v období medzi 70-ymi rokmi a 90-ymi rokmi dvadsiateho storočia. Vznik novej ekonomiky 

je jednoznačne spojený s nástupom informačnej spoločnosti a s ňou spojeným 

pretváraním ekonomického poriadku. Za hlavných teoretikov novej ekonomiky sú 

považovaní Robert Atkinson, Don Tapscott, Lester Thurow, Robert Reich, Joel Kotkin, 

John Alic, Randolph Court, Joseph Ward, Stephen Herzenberg, Albert Gore, George 

Gilder a ďalší. 

 

Teórie trvalo udržate ľného rozvoja  

 

   Koncepcia  trvalo udržateľného rozvoja je alternatívnou koncepciou rozvoja spoločnosti, 

ktorá má umožniť ďalší súčasný i budúci rozvoj jedinca, spoločnosti a civilizácie bez toho 

aby sa ohrozila súčasná i budúca existencia človeka na Zemi. Súčasný industriálny model 

rozvoja ľudskej civilizácie sa stáva čoraz viac neudržateľným, podkopáva samotné 

základy tejto civilizácie a v súčasnej dobe ohrozuje nielen budúcu ale aj súčasnú 

existenciu človeka na Zemi. Preto sa stále intenzívnejšie hľadajú cesty presmerovania 

súčasnej ľudskej civilizácie v smere opustenia modelu industriálneho rozvoja spoločnosti 

a prechodu na model trvalo udržateľný.  

Medzi základné charakteristiky paradigmy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré zároveň 

vytvárajú rámce pre ekonomické teórie podporujúce trvalo udržateľný rozvoj môžeme 

zaradiť: 

• chápanie ekonomiky a tiež aj spoločnosti, takisto ako aj ich jednotlivých segmentov ako 

otvorených podsystémov alebo súčasti vyšších systémov akými sú spoločnosť, príroda 

alebo Univerzum, podriadených zákonom prírody resp. Univerza, 

• chápanie globálnej svetovej ekonomiky a svetovej civilizácie ako jedného nedeliteľného 

celku, chápanie tejto ekonomiky a civilizácie ako implikátneho poriadku a chápanie 

ekonomického vývoja a procesov globalizácie ako celopohybu teda holomovementu, 

• chápanie jednotlivých ekonomických teórií a teoretických škôl a smerov ako 

fragmentárnych pohľadov rozvíjajúcich významy jednej nerozdelenej reality a nazeranie 

na ekonómiu ako na jednu vedu zloženú z jednotlivých parciálnych ekonomických 

teórií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, vytvárajú mapu ekonomických teórií a každá 
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ekonomická teória má svoje miesto, účel, čas a limity pôsobenia a žiadnu ekonomickú 

teóriu nemožno absolutizovať, 

• zmena pohľadu na reverzibilitu ekonomických procesov a chápanie ekonomických 

procesov ako ireverzibilných s dôrazom na ekonomickú dynamiku namiesto 

ekonomickej statiky, 

• zavedenie pojmu entropia tzn. neurčitosť resp. neusporiadanosť do ekonomickej teórie 

a vnímanie jej vzťahu k ekonomickej štruktúre ako celku namiesto používania pojmu 

neistota iba vo vzťahu k rozhodovaniu a riadeniu ekonomických procesov 

• zmena pohľadu na vzťah informácií a ekonomiky i ekonomickej teórie v smere 

chápania informácií ako štruktúrotvorného faktoru formujúceho profil a štruktúru 

ekonomiky namiesto doterajšieho chápania informácií iba vo vzťahu k rozhodovaniu a 

riadeniu ekonomických procesov, 

• chápanie ekonomiky ako disipatívnej čiže rozptyľujúcej štruktúry disipujúcej energiu, 

suroviny, materiály a informácie a vytvárajúcich štruktúru spoločnosti okolo atraktorov 

tzn. príťažlivých faktorov, chápanie výrobných faktorov ako atraktorov ktoré určujú 

štruktúru, profil a smerovanie ekonomiky, spoločnosti a civilizácie, 

• chápanie druhého zákona termodynamiky ako rámca pre návrh alternatívnych 

ekonomických modelov, tak, že jeho integrácia do ekonomických modelov umožní 

prepojenie zákonov ekonomiky a zákonov prírody, 

• chápanie technológie ako integrálnej súčasti ekonomiky a spoločnosti a potreba jej 

využívania v smere substitúcie tradičných energetických a surovinových zdrojov 

alternatívnymi zdrojmi ako sú solárna energia, informácie a znalosti, flexibilita alebo 

organizácia, 

• hodnotová reorientácia človeka, spoločnosti a civilizácie založená na holistickom 

vnímaní zmenenej ekonomickej reality a rešpektovaní zákonov reálneho sveta a 

prírody, 

• chápanie vzniku globálnej ekonomiky ako šance k obnoveniu pôvodného významu 

ekonómie ako vedy o hospodárení a k prekonaniu odcudzenia tomuto pôvodnému 

významu v industriálnom období, v globálnej ekonomike človek musí byť v prvom rade 

hospodár a až potom obchodník alebo finančník. 
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Alternatívne ekonomické teórie - preh ľad  

 

   Zmena paradigmatických základov ekonomickej teórie by mala viesť k zosúladeniu tejto 

teórie so súčasnými zmenami paradigmy myslenia a vedy a následne k prispôsobeniu sa 

súčasnej svetovej ekonomiky meniacej sa civilizačnej paradigme. Vytváranie novej 

ekonómie, ekologickej ekonómie  alebo ekonómie reálneho sveta je perspektívnou 

alternatívou k súčasnej nie celkom vyhovujúcej ekonomickej teórií najmä makroekonómii. 

Fungovanie ekonomiky vychádzajúcej z postulátov novej ekonómie by malo napomôcť 

zmene vzťahu ekonómie a ekológie a ekonomika postavená na báze novej ekonómie by 

mohla začať pôsobiť v súlade so životným prostredím na Zemi namiesto jeho dnešnej 

deštrukcie. Sara Parkinová vo svojom prehľade histórie vývoja zeleného myslenia na 

Západe dokonca uvádza novú ekonómiu ako zelené myslenie.  Sara Parkinová zaradila 

do svojho prehľadu vývoja zeleného myslenia na Západe filozofické a prírodovedné 

koncepcie väčšinou holistického charakteru ako napr. Herodotovo ponímanie prírodných 

systémov ako sebaregulujúcich sa systémov, Huttonovo poňatie Zeme ako jediného 

makrokozmu, Suessovo poňatie biosféry, Vernadského koncepciu planetárneho života, 

Lovelockovú hypotézu Gaia alebo Naessovu biocentrickú filozofiu. Z ekonomických 

koncepcií zaradila Sara Parkinová do tohoto prehľadu vývoja filozofického myslenia na 

Západe zavedenie koncepcie entropie do ekonomickej teórie Georgescu-Roegenom, 

koncepcie limitovaného rastu Paula Ehrlicha a Rímskeho klubu a koncepcie nových 

ekonómov okolo Hermana Dalyho. Takéto začlenenie novej ekonómie medzi zelené 

myslenie ukazuje smer zmeny ekonomickej teórie, tak že táto bude rešpektovať prírodné 

zákony a bude fungovať v súlade so zachovaním životného prostredia na Zemi.  

   Jeden z prvých krokov k sformulovaniu ekonomickej teórie priaznivej životnému 

prostrediu urobil v roku 1973 Ernst F. Schumacher vo svojej knihe Malé je krásne. Ernst 

F. Schumacher sa touto knihou stal inšpirátorom a zakladateľom tej vetvy ekonómie, ktorá 

sa nazýva v súčasnosti novou ekonómiou. Ako Schumacher tak aj noví ekonómovia sú 

však pokračovateľmi tej teoretickej vetvy ekonómie, ktorú Mark Lutz nazýva humanistická 

ekonómia a kde možno zaradiť takých mysliteľov ako boli Jevons, Carlyle, Ruskin, 

Hobson, Gandhi, Tawney alebo spomínaný Schumacher. Medzi novú ekonómiu možno 

zaradiť teoretické koncepcie humanistickej ekonómie, ekologickej ekonómie alebo 

ekonómie reálneho života, aj keď nie všetky sú vždy za novú ekonómiu považované. 
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Všetky tieto teoretické koncepcie videnia ekonomiky možno považovať za reálnu a 

perspektívnu alternatívu k dnešnému hlavnému prúdu klasickej a neoklasickej 

ekonomickej teórie. Všetky teoretické koncepcie novej ekonómie smerujú k zosúladeniu 

pôsobenia ekonómie a ekológie a následne k zharmonizovaniu vzťahu ekonomiky a 

životného prostredia na Zemi.  

   Medzi hlavné teoretické prúdy vznikajúceho nového ekonomického myslenia môžeme 

zaradiť novú ekonómiu (Ekins, Max-Neef, Conaty, Hendersonová, Parkinová, Rifkin, 

Goldsmith, Etzioni, Gore, Schumacher, Dothwaite), humanistickú ekonómiu (Lutz, Lux), 

ekonómiu reálneho života (Ekins, Max-Neef, Daly), ekologickú ekonómiu (Ekins, Conaty, 

Parkinová, Hendersonová), ekonómiu ustáleného stavu (Daly, Cobb), geonómiu (Carson, 

Mouldenová, Rifkin), bionómiu (Rotschild), bioekonómiu (Georgescu-Roegen), 

socioekonómiu (Etzioni) a regeneračnú ekonómiu (Hawken)199. Charakteristickou črtou 

vznikajúcich nových alternatívnych ekonomických teórií je skutočnosť, že ich 

predstavitelia vzájomne spolupracujú a nebojujú medzi sebou, ako tomu je u konvenčných 

ekonómov, ale snažia sa spolu a vo vzájomnej interakcii postihnúť čo najviac problémov, 

ktoré by mohli napomôcť zlepšeniu stavu životného prostredia na Zemi. 

   Podľa problémovej oblasti, ktorá tvorí jadro jednotlivých alternatívných teórií, môžeme 

tieto teórie rozdeliť na: 

                                                 
199 Carson, Patrick, Moulden, Julia: Zelený poklad. Rozhovor dvou podnikatelu o ekologické 
revoluci. České ekologické manažerské centrum, Praha 1996, Herman E. Daly: Steady-state 
economics. Earthscane Publications Ltd, London 1992, Herman E. Daly, John B. Cobb, Jr.: 
For the Common Good. Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and 
a Sustainable Future. Beacon Press, Boston 1989, Paul Ekins, Manfred Max-Neef(editors): 
Real-Life Economics. Understanding Wealth Creation, Routledge, London 1992, Paul Ekins: 
A New World Order. Grassroots Movements for Global Change. Routledge, London 1992, 
Amitai Etzioni: Moralní dimenze ekonomiky. Victoria Publishing, Praha 1995, Edward 
Goldsmith: Základní princípy hlubinné ekologie. In: Prostor č.26/1993 Nezávislá revue. 
Prostor, Praha 1993, Albert Gore: Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. 
Houghton Mifflin Company, Boston 1992, Paul Hawken: Ecology of Commerce. A 
Declaration of Sustainability. Harper Collins, New York 1993, Hazel Henderson: The Politics 
of the Solar Age. Alternatives to Economics. Doubleday, Anchor, New York 1981, Hazel 
Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Economics. Knowledge Systems, Inc. 
Indianopolis 1991, Hazel Henderson: Building a Win-Win World. Life Beyond Global 
Economic Warfare. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 1996, Sara Parkin: Green 
Futures. Agenda for the 21st Century. Fount, London 1991, Sara Parkin: Zelená budúcnosť. 
Program pre 21.storočie. Nadácia Zelená alternatíva, Piešťany 1994, Jeremy Rifkin: The 
End of Work. The Decline of the Global Labour Force and the Down of the Post-Market Era. 
G.P.Putnam s Sons, New York 1995, Ernst F. Schumacher: Small is Beautiful. a Study of 
Economics as if People Matterd. Vintage, London 1993, Ernst F. Schumacher: A Guide for 
the Perplexed. Harper and Row, New York 1977 
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• teórie, zaoberajúce sa integráciou resp. reintegráciou ekonomiky resp. spoločnosti do 

vyšších systémov napr. prírody, Univerza (Schumacher, Capra, Georgescu-Roegen, 

Hendersonová, Parkinová, Daly, Goldsmith, Norberg-Hodgeová), 

• teórie zaoberajúce sa vzťahom ekonómie a energie a navrhujúce nové cesty riešenia 

problémov energie v súčasnej ekonomike (Ostwald, Scheer, Hedersonová, Georgescu-

Roegen, Hawken, Daly, Parkinová, Lovins, Lovinsová, Weizsäcker), 

• teórie zaoberajúce sa vzťahom entropie a ekonómie resp. ekonomiky (Ostwald, 

Georgescu-Roegen, Schutze, Daly, Parkinová, Hendersonová), 

• teórie, zaoberajúce sa paradigmatickým posunom vo vnímaní problémov ekonomiky, 

spoločnosti a civilizácie (Capra, Goldsmith, Georgescu-Roegen, Hendersonová, 

Parkinová, Daly, Schumacher, Lovins, Lovinsová, Weizsäcker), 

• teórie zaoberajúce sa alternatívnynmi ekonomickými nástrojmi, ukazovateľmi a cestami 

podpory trvalej udržateĺnosti (Daly, Cobb, Jr., Hendersonová, Parkinová, Conaty, 

Ekins, Douthwaite, Scheer, Lovins, Lovinsová, Weizsäcker), 

• teórie zaoberajúce sa kritikou industrializmu, globalizácie, voľného trhu a načrtávajúce 

funkčné alternatívy (Goldsmith, Goldsmith, Hendersonova, Korten, Daly, Kapstein, 

Ramonet, Parkinová, Scheer, Schumacher, Capra, Hawken), 

• teórie zaoberajúce sa kritikou svetových finančných inštitúcií  (Parkinová, Rich, 

Goldsmith, Goldsmith, Korten, Rifkin, Ramonet, Kapstein, Daly, Cobb, Jr.), 

• teórie zaoberajúce sa tvorbou koncepcií, programov a projektov podporujúcich trvalú 

udržateľnosť (Gore, Jr., Brutlandová, Scheer, Hendersonová, Parkinová, Conaty, 

Ekins), 

•  teórie zaoberajúce sa sociálnym rozmerom trvalej udržateľnosti (Goldsmith, Goldsmith, 

Conaty, Ekins, Parkinová, Hendersonová, Ramonet, Kapstein, Schumacher, 

Douthwaite, Rifkin, Norberg-Hodgeová). 
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Alternatívne ekonomické teórie  - základné charakte ristiky 

 

   Nová ekonómia resp. jej predstavitelia vytvárajú určitý alternatívny ekonomický model 

resp. alternatívnu ekonomickú teóriu, ktoré sa môže stať východiskom pre formuláciu 

politík trvalo udržateľného rozvoja ako i ich následnú realizáciu. Tento model je založený 

na tom, že chápe ekonomiku ako podsystém prírody, rešpektuje druhý zákon 

termodynamiky a snaží sa o zosúladenie pôsobenia ekonomiky so zachovaním životného 

prostredia na Zemi.  

   Hlavnými charakteristikami, ktoré odlišujú tento alternatívny ekonomický udržateľný 

model od konvenčného industriálneho modelu sú nasledovné: 

 

• Alternatívny udržateľný model sa snaží minimalizovať produkciu entropie resp. pôsobiť 

proti jej vzniku, je založený na minimalizácii produkcie odpadov, minimalizácii spotreby 

surovín a energie, maximálnom zužitkovaní vstupujúcej energie, surovín a materiálov. 

Zatiaľ čo industriálny model je lineárny, udržateľný model je cyklický. Snaží sa 

napodobovať prírodu (Wilhelm Ostwald, Nicholas Georgesc-Roegen, Herman Daly, 

Sara Parkin, Ernst Schumacher, Hazel Hendesrsonová, Fritjof Capra). 

 

• Alternatívny udržateľný model je chápaný ako otvorený, interagujúci podsystém, 

rešpektujúci zákony prírody a Univerza. Industriálny model je konštruovaný ako 

mechanizmus, stroj, udržateľný model sa snaží napodobovať prírodu napr. koncept 

ekogramotnosti. Industriálny model chápe ekonomiku ako uzavretý, izolovaný systém, 

komunikujúci s okolím jedine prostredníctvom spotreby surovín a energie a produkcie 

odpadov (Nicholas Georgescu-Roegen, Ernst Schumacher, Herman Daly, Sara Parkin, 

Hazel Hendersonova, Fritjof Capra ). 

 

• Alternatívny udržateľný model je založený na diverzifikácií ľudských potrieb a 

individualizácií spokojnosti ľudí, podľa ich hodnotových orientácií a prirodzených, 

spotreba má byť primeraná,  zatiaľ čo industriálny model je založený na maximálnej 

spotrebe tovarov a služieb a umelej podpore rastu tejto spotreby. Hlavným kritériom 

industriálneho rozvoja je dosahovanie zisku, zatiaľ čo hlavným kritériom udržateľného 

modelu je spokojnosť človeka a jeho spolužitie s prírodou (Ernst Schumacher, Fritjof 
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Capra, Hazel Hendersonova, Edward Goldsmith, James Goldsmith, Pat Conaty, Paul 

Ekins). 

 

• Alternatívny udržateľný model je založený na diverzifikácií produkcie a služieb, zatiaľ čo 

industriálny model je založený na masovej sériovej produkcii a zároveň uniformite 

tovarov a služieb (Edward Goldsmith, Pat Conaty, Paul Ekins, Helena Norberg-

Hodgeová, Richard Douthwaite). 

 

• Alternatívny udržateľný model sa snaží korigovať zlyhanie trhu akceptovaním 

dlhodobých horizontov a potreby zachovania životného prostredia na Zemi, vyžaduje 

maximálnu internalizáciu nákladov a prisúdenie skutočnej hodnoty Prírode. Industriálny 

model pozerá na Prírodu iba ako na zdroj surovín a odkladište odpadkov a odpadov, 

náklady sú vo veľkej miere externalizované (Herman Daly, John Cobb, Jr., Amory 

Lovins, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Hazel Hendersonová, Sara Parkinova). 

 

• Alternatívny udržateľný model smeruje k vyváženiu globalizácie resp. globálnej 

ekonomiky lokálnymi ekonomickými aktivitami, na rozdiel od industriálneho modelu, 

kde globalizácia lokálne ekonomiky likviduje (James Goldsmith, Edward Goldsmith, Pat 

Conaty, Richard Douthwaite, Sara Parkinová, Hazel Hendersonová). 

 

• Alternatívny udržateľný model je založený na sieťovej organizácii ekonomiky a 

spoločnosti, zatiaľ čo industriálny model je založený na koncentrácii, centralizácii a 

hierarchizácii (Dennis Meadows, Donella Meadowsová, Kevin Kelly). 

 

• Alternatívny udržateľný model vyžaduje pracovnú silu s pružnou kvalifikáciou, zatiaľ čo 

industriálny model vyžaduje jednoduchú a nízkokvalifikovanú pracovnú silu (Sara 

Parkinová, Pat Conaty, Helena Norberg-Hodgeová). 

 

• Alternatívny udržateľný model využíva kôš ekonomický, spoločenských a 

environmentálnych ukazovateľov, šitých na mieru a konštruuje alternatívne ekonomické 

ukazovatele, zamerané na kvalitu života, zatiaľ čo industriálny model využíva ako 

hlavný ukazovateľ hrubý domáci produkt (Herman Daly, John Cobb, Jr., Hazel 

Hendersonová, Sara Parkinová). 
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Alternatívne ekonomické nástroje podporujúce trvalo  udržate ľný rozvoj 

 

   Predstavitelia novej ekonomiky a alternatívnych ekonomických teórií a škôl vyvinuli a 

testujú viacero ekonomických nástrojov, ktoré môžu napomôcť k presmerovaniu smerom 

k trvalo udržateľnému rozvoju, či už postupnými úpravami súčasného ekonomického 

systému, alebo vytváraním alternatívneho ekonomického systému, ktorá súčasný 

ekonomický systém postupne nahradí.  

   Týmito nástrojmi sú : 

 

• Ekologická daňová reforma, založená na internalizácií externalít a zavedení 

ekologických daní zahrňujúcich skutočné náklady spotrebovávaných surovín a energie 

a žaťažení pôvodcu znečistenia externými nákladmi , čo by malo viesť k zníženiu 

spotreby surovín a energie resp. k ich efektívnejšiemu využívaniu. Pôvodný koncept 

ďaňovej reformy je prisudzovaný britskému ekonómovi Cecilovi Pigouovi, ktorý si už v 

roku 1920 všimol, že pre hospodárstvo je prospešné, keď sa za spotrebu verejných 

statkov platia spravodlivé ceny. Podľa jeho názoru by dane mali primerane riadiť ceny. 

V súčasnosti je ekologická daňová reforma spájaná najmú s Ernstom Ulrichom von 

Weizsäckerom, tiež s Amorym Lovinsom, Stephanom Schmidheinym, ktorý navrhol 

koncept eko-efektívnosti, Hazel Hendersonovou, ktorá navrhuje daňové úľavy na 

podporu nezamestnanosti, daň zo znečistenia a nahradenie dane z pridanej hodnoty - 

Value Added Tax - VAT daňou z vydanej hodnoty - Value Extracted Tax - VET, a 

ďalšími. 

 

• Zavedenie alternatívnych ekonomických ukazovateľov, ukazujúcich skutočný stav celej 

spoločnosti namiesto doterajšieho HDP, používanie koša ekonomických, 

spoločenských a environmentálnych ukazovateľov, diverzifikovaných podľa potrieb 

jednotlivých regiónov, oblastí resp. štátov. Najznámejšími alternatívnymi ukazovateľmi 

sú:  

1. ISEW - Index of Sustainable Welfare - Index trvalo udržateľného ekonomického 

bohatstva, ktorý skonštruovali v roku 1989 Herman Daly a John Cobb, Jr. v spolupráci 

s New Economic Foundation,  
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2. HDI - Human Development Index - Index ľudského rozvoja, skonštruovaný a používaný 

v rámci UNDP - United Nations Development Program - Rozvojového programu OSN, 

3.  Country Futures Indicators - Indikátory budúcnosti krajiny, skonštruované Hazel 

Hendersonovou,   

4. Calvert-Henderson Quality of Life Indicators, ktoré Hazel Hendersonová vytvorila z 

Country Futures Indicators v spolupráci s Calvert Investment Fund, 

5. Net National Welfare - Index čistého národného bohatstva, skonštruovaný japoncami, 

6. Wealth Index - Index bohatstva Svetovej banky, podľa ktorého 60% bohatstva národov 

tvorí ľudský kapitál, 20% prírodné zdroje a 20% vybudovaný kapitál ako továrne, banky, 

infraštruktúra 

 

• Presun dôrazu z produktivity práce na produktivitu zdrojov a energie tzv. negawattová 

revolúcia Amory Lovinsa, založená na skutočnosti, že najlacnejšia energia, je 

nevyrobená resp. ušetrená energia. Negawatty sú vlastne nevyrobené watty.Je to 

vlastne koncept efektívnosti energie, keď je možné efektívnosť predávať. Lovins tiež 

navrhol koncept negalitrov pre vodu a negakilometrov pre pohonné látky, ktoré sú 

založené na rovnakých princípoch ako negawatty. 

 

• Používanie ekonomických nástrojov ako Least Cost Planning - LCP - nákladovo 

najpriaznivejšieho energetického plánovania resp. integrovaného plánovania zdrojov - 

IRP, ktoré sa využíva v USA, Feebates, ktoré navrhol Rosenfeld a čo je akási 

kombinácia poplatku - fee, čiže pokuty, malusu za neefektívnosť a zľavy - rebate, čiže 

prémie, bonusu za efektívnosť. Lovins uvádza, že feebates by sa dali použiť na 

urýchlenie zavádzania nových proekologických technológií. 

 

• Prevádzanie ekologického a sociálneho auditu, ekologické a sociálne účtovníctvo, 

ekologické, etické a sociálne investovanie. Tieto koncepty sú presadzované najmä New 

Economic Foundation a novými ekonómami Patom Conatym, Paulom Ekinsom alebo 

Richardom Douthwaitom. Princípom je nahradenia hlavného kritéria zisku kritériami 

zameranými na podporu ekológie, sociálneho a miestneho rozvoja a rešpektovanie 

určitej etiky. 

 

• Vytváranie sieti lokálnej ekonomiky, podpora komunitnej ekonomiky, vytváranie 

systémov komunitnej ekonomiky, bezpeňažné systémy, bezpeňažná ekonomika napr. 
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systémy LETS - Local Exchange Trade Systems, ktoré vymyslel Michael Linton, 

družstevné záložne Credit Unions, komunitné pôžičkové fondy SHARE . Self Help 

Association for Local Economy - Asociácia vzájomnej pomoci pre miestnu ekonomiku, 

ktorá funguje v USA a CELT - Community Enterprise Loans Trust - Pôžičkové 

konzorcium pre komunitné podnikanie, ktoré funguje na Novom Zélande, 

Mondragonský družstevný systém a ďalšie.  

 

• Presun priorít na obnoviteľné a alternatívne energetické zdroje ako solárna energia, 

veterná energia, geotermická energia, presun prostriedkov napr. z investícií do jadrovej 

energetiky do daňových úĺav a zvýhodňovania alternatívnych energetických zdrojov, 

vytváranie a realizácia alternatívnych stratégií ako napr. Slnečná stratégia Hermanna 

Scheera. 

 

   Uvedené ekonomické nástroje sú s úspechom odskúšavané v rôznych krajinách sveta, 

napr. negawattová revolúcia umožnila v mnohých prípadoch presmerovanie 

k udržateľnejšiemu rozvoju. Používanie a zavádzanie týchto nástrojov však závisí od vôle 

politikov a riadiacich pracovníkov a tiež od stavu spoločnosti, stupňa demokracie a 

konsenzu v otázke potreby opustenia industriálneho modelu rozvoja ekonomiky a 

prechodu k modelu trvalo udržateľnému resp. aspoň o čosi udržateľnejšiemu.  
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Správy Rímskemu klubu  

 

   Významnými aktivitami smerujúcimi k hľadaniu východísk z krízy industriálneho systému 

sa stali  Správy Rímskemu klubu, ktoré od roku 1972 poukazujú na potrebu opustenia 

súčasného industriálneho modelu rozvoja spoločnosti. Od roku 1972 ich bolo 

publikovaných spolu 28.  

   V roku 1972 bola publikovaná prvá správa Rímskemu klubu nazvaná Limity rastu, ktorej 

autormi boli Donella  Meadowsová, Dennis Meadows, Jorgen Randers a W. Behrens200.     

    Táto správa dospela k nasledovným varovným záverom: 

 

• Ak budú pokračovať súčasné rastové trendy vo svetovej populácií, industrializácií, 

znečisťovaní, potravinovej produkcii a vyčerpávaní zdrojov, hranice rastu tejto planéty 

sa dosiahnú v priebehu budúcich sto rokov. Najpravdepodobnejším výsledkom bude 

závratný a nekontrolovateľný úpadok populácie a tiež industriálnej kapacity.  

 

• Tieto rastové trendy možno zmeniť a vytvoriť podmienky ekologickej a ekonomickej 

stability , ktorá je udržateľná veľmi dlho do budúcnosti. Mohol by sa vytvoriť stav 

globálnej rovnováhy, pritom by sa uspokojili základné materiálne potreby každej osoby 

na Zemi a všetci by mali rovnakú šancu realizovať svoj individuálny ľudský potenciál. 

 

• Ak sa obyvateľstvo sveta rozhodne usilovať o dosiahnutie druhej možnosti, čím skôr 

začne na nej pracovať, tým väčšie budú jeho šance na úspech.201 

 

   Dvadsať rokov neskôr v roku 1992 Dennis Meadows, Donella Meadowsová a Jorgen 

Randers vydali knihu Prekročené limity s podtitulom Predstava trvalo udržateľnej 

budúcnosti v konfrontácií s globálnym kolapsom202, v ktorej uvádzajú, že dnes by 

sformulovali závery Limitov rastu nasledovne : 

                                                 
200 Meadows, Donella, Meadows, Dennis, Randers, Jorgen, Behrens, William.: The Limits 
to Growth. New York: Universe Book, 1972 
201 Tamtiež. 
202 Meadows, Donella, Meadows, Dennis, Randers, Jorgen: Beyond The Limits. 
Envisioning a Sustainable Future Confronting Global Collapse. Post Mills, Vermont: 
Chelsea Green Publishing Company, 1992 
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• Využívanie mnohých základných zdrojov a produkcia mnohých druhov znečistenia už 

prekročili mieru, ktorá je fyzicky udržateľná. Bez významných redukcií materiálových a 

energetických tokov bude prebiehať v nasledujúcich desaťročiach nekontrolovateľný 

úpadok produkcie potravín, využívania energie a industriálnej produkcie.  

 

• Tento úpadok nie je nevyhnutný. Aby sa mu ľudstvo vyhlo, sú potrebné dve zmeny. 

Prvou je obsiahla revízia politiky a postupov, ktoré zvečňujú rast materiálnej spotreby a 

populácie, druhou je rapídny, až drastický rast efektívnosti využívania materiálov a 

energie.  

 

• Trvalo udržateľná spoločnosť je technicky a ekonomicky možná. Bola by želateľnejšia 

ako spoločnosť, ktorá sa usiluje riešiť svoje problémy stálou expanziou. Prechod na 

trvalo udržateľnú spoločnosť vyžaduje dôslednú vyváženosť medzi dlhodobými a 

krátkodobými cieľmi s dôrazom na dostatočnosť, spravodlivosť a kvalitu života viac ako 

na technológiu, vyžaduje tiež vyspelosť, súcit a múdrosť.203 

 

   Po prvej správe Rímskemu klubu bola publikovaná celá rada ďalších správ, ktoré boli 

venované prevažne globálnej a ekologickej problematike.  

 

   Správy Rímskemu klubu sa vyznačujú následovnými charakteristikami:  

 

• majú globálnu perspektívu, 

 

• dlhodobý prístup indikujúci budúce trendy, 

 

• interdisciplinárny prístup zahrňujúci interakcie politických, sociálnych, kultúrnych, 

ekologických, vedeckých a technologických problémov, 

 

• zreteľný globálny prístup, ktorý by nemal limitovať možnosť zamerania na špecifický 

sektor, 

 

                                                 
203 Tamtiež. 
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• zdôraznenie významu a mimoriadného potenciálu cieľových skupín, 

 

• koncentrácia na praktické návrhy spôsobov riešenia problémov. 

 

   V rokoch 1972 až 2003 boli vydané následovné správy Rímskemu klubu: 

 

• 1972 - Donella,Meadows, Dennis Meadows, Jurgen Randers, William Behrens: The 

Limits to Growth204 

• 1974 - Mihajlo D. Mesarovic, Eduard C. Pestel: Mankind at the Turning Point. The 

Second Report to the Club of Rome 205 

• 1976 - Jan Tinbergen (co-ordinator): Rio Report. Reshaping the International Order206 

• 1978 - Denis Gabor, Umberto Colombo, Alexander, King: Beyond the Age of Waste. 

Science, Technology and the Management of Natural Resources, Energy, Materials, 

Food207 

• 1977 - Ervin Laszlo, J.Bierman: Goals for Mankind. A Report to the Club of Rome on 

the New Horizons of a Global Community208 

• 1978 - Thierry De Montbrial, C. Wilson, R. Lattes: L´energie - le compte á rebour 

(Energy - The Countdawn)209 

• 1978 - James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza: No Limits to Learning. 

Bridging the Human Gap. Pergamon Press, New York 1979210 

• 1980 - Maurice Guernier: Tiers-Monde. Trois Quart du Monde211 

                                                 
204 Meadows, Donella, Meadows, Dennis, Randers, Jorgen, Behrens, William: The Limits 
to Growth. Universe Books, New York 1972 
205 Mesarovic, Mihajlo D., Pestel, Eduard C.: Mankind at the Turning Point. The Second 
Report to the Club of Rome.  E.P.Dutton, New York 1974 
206 Tinbergen, Jan (co-ordinator): Rio Report. Reshaping the International Order,. Dutton, 
New York 1976 
207 Gabor, Denis, Colombo, Umberto, King, Alexander: Beyond the Age of Waste. 
Technology and the Management of Natural Resources, Energy, Materials, Food. 
Pergamon Press, Oxford 1978 
208 Laszlo, Ervin, Bierman,J.: Goals for Mankind. A Report to the Club of Rome on the 
New Horizons of a Global Community. Dutton, New york 1977 
209 de Montbrial, Thierry, Wilson, C., Lattes, R.: Energy - The Countdown. Pergamon 
Press, Oxford 1978 
210 Botkin, James W., Elmandrja, Mahdi, Malitza, Mircea: No Limits to Learning. Bridging 
the Human Gap. Pergamon Press, New York 1979 
211 Guernier, Maurice: Tiers-Monde. Trois Quart du Monde. Dunond, Paris 1980 
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• 1980 - Orio Giarini: Dialogue on Wealth and Welfare. An Alternative View of World 

Capital Formation. A Report to the Club of Rome212 

• 1980 - Bohdan Hawrylyshin: Road Maps to the Future. Towards More Effective 

Societies213 

• 1981 - Jean Saint-Geours: L´Imperatif de Cooperation Nord-Sud, La Synergie des 

Mondes214 

• 1982  -  Adam Schaff, George Friedrichs: Microelectronics and Society: For Better anf 

for Worse215 

• 1986  -  Elizabeth Mann Borgese: The Future of Oceans216 

• 1984  -  Rene Lenoir: Le tiers Monde Peut se Nourrir217 

• 1988  -  Bertrand Schneider: The Barefoot Revolution218 

• 1989  -  Eduard Pestel: Beyond the Limits to Growth219 

• 1989  -  Orio Giarini, Walter R. Stahel: The Limits to Certainty220 

• 1989  -  Akillu Lemma, Pentti Malaska: Africa Beyond Famine221 

• 1991  -  Alexander King, Bertrand Schneider: The First Global Revolution222 

• 1994  - Yehezkel Dror: The Capacity to Govern 223 

• 1995 - Bertrand Schneider: The Scandal and the Shame: Poverty and 

Underdevelopment224 

                                                 
212 Giarini, Orio: Dialogue on Wealth and Welfare. An alternative View of World Capital 
Formation. A Report to the Club of Rome. Pergamon Press, Oxford 1980 
213 Hawrylyshyn, Bohdan: Road Maps to the Future. Towards More Effective Societies. 
Pergamon Press, Oxford 1980 
214 Saint-Geours, Jean: L´Imperatif de Cooperation Nord-Sud, La Synergie des Mondes. 
Dunon, Paris 1981 
215 Schaff, Adam, Friedrichs, George: Microelectronics and Society: For Better anf for 
Worse. Pergamon Press, Oxford 1982 
216 Borgese, Elizabeth Mann: The Future of Oceans. Harvest House, Montreal 1986 
217 Lenoir, Rene: Le tiers Monde Peut se Nourrir. Fayard, Paris 1984 
218 Schneider, Bertrand: The Barefoot Revolution. I.T. Publications, London 1988 
219 Pestel, Eduard: Beyond the Limits to Growth. Universe Books, New York 1989 
220 Giarini, Orio, Stahel, Walter R.: The Limits to Certainty. Kluwer Academic Publishers, 
Dodrecht 1989 (1993) 
221 Lemma, Akillu, Malaska, Pentti: Africa Beyond Famine. Tycooly, London 1989 
222 King, Alexander, Schneider, Bertrand: The First Global Revolution. Simon and 
Schuster, London 1991 
223 Dror, Yehezkel: The Capacity to Govern. Bertelsmann, London, Portland 2001 
224 Schneider, Bertrand: The Scandal and the Shame: Poverty and Underdevelopment. 
Bertelsmann 1995 
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• 1995  -  Wouter van Dieren (editor): Taking Nature Into Accounts: Towards a 

Sustainable National Income225 

• 1997 - Ernst Ulrich von Weiszäcker, Amory Lovins, L.Hunter Lovins: Factor Four: 

Doubling Wealth - Halving Resource Use 226 

• 1997  -   Peter L. Berger: The Limits of Social Cohesion: Conflict and Understanding in 

a Pluralistic Society227 

• 1998  -  Orio Giarini, Patrick Liedtke: Wie Wir Arbeiten Werden228 

• 1998  -  Elizabeth Mann Borgese: The Oceanic Circle: Governing the Seas as a Global 

Resource229 

• 1999  -  Juan Luis Cebrian: Im Netz: Die Hypnotisierte Gesellschaft230 

• 2000  -  Reinhard Mohn: Menschlichkeit Gewinnt231 

                                                 
225 Dieren, Wouter van(editor): Taking Nature Into Accounts: Towards a Sustainable 
National Income. Springer, New York 1995 
226 Weiszäcker, Ernst Ulrich von, Lovins, Amory, Lovins, L. Hunter: Factor Four: Doubling 
Wealth - Halving Resource Use. Earthscan, London 1997 
227 Berger, Peter L.: The Limits of Social Cohesion: Conflict and Understanding in a 
Pluralistic Society. Bertelsmann Stiftung 1997 
228 Giarini, Orio, Liedtke, Patrick: Wie Wir Arbeiten Werden. Hoffmann und Campe 1998 
229 Borgese, Elizabeth Mann: The Oceanic Circle: Governing the Seas as a Global 
Resource. United Nations University Press, Tokyo 1998 
230 Cebrian, Juan Luis: Im Netz: Die Hypnotisierte Gesellschaft. Deutsche Verlags-Anstallt 
1999 
231 Mohn, Reinhard: Menschlichkeit Gewinnt. Bertelsmann Foundation 2000 
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Vybrané teoretické koncepty transformácie ekonomiky  a spolo čnosti 

 

Postindustrializmus Arthur J. Pentyho 

 

   Arthur Joseph Penty (1875-1938) bol anglickým sociológom, ekonómom, spisovateľom, 

architektom  a politickým aktivistom. Je považovaný za pokračovateľa Williama Morrisa 

a Johna Ruskina. Bol predstaviteľom gildového socializmu (Guild Socialism). 

   Pojmy postindustriálny (post-industrial), postindustrializmus (post-industrialism), 

postindustriálna spoločnosť (post-industrial society) a postindustriálny štát (post-industrial 

state) použil ako prvý v roku 1914 spolu s Anandom K. Coomaraswamym v antológii 

Esseys in Post-Industrialism: A Symposium Prophecy Concerning the Future of 

Society232. Penty svoju predstavu postindustrializmu rozšíril v knihách Old Worlds for 

New. A Study of the Post-Industrial State (1917)233 a Post-Industrialism (1922)234.  

   Arthur Penty napísal 14 kníh. Väčšina z týchto kníh pojednávala o kríze industriálnej 

spoločnosti a o možných alternatívach k nej. 

   Penty vydal knihy The Restoration of the Guild System (1906)235, Restoration of Guild 

System (1916), Esseys in Post-Industrialism: A Symposium Prophecy Concerning the 

Future of Society (1914), A Guildsman´s Interpretation of History (1920), 315 str.236Old 

Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State (1922)237, Guilds and the Social 

Crisis (1919)238, Post-Industrialism (1922)239240, Guild Alternative (1922), Towards 

                                                 
232 Penty, Arthur Joseph, Coomaraswamy, Ananda K: Esseys in Post-Industrialism. A 
Symposium Prophecy Concerning the Future of Society, London, 1914 
233 Penty, Arthur Joseph: Old Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State. Allen 
and Unwin, London, 1917 
234 Penty, Arthur Joseph: Post-Industrialism. Allen and Unwin, London, 1922 
235 Penty, Arthur J.: The Restoration of the Guild System. Swan Sonnenschein, London, 
1906 
236 Penty, Arthur J.: A Guildsman´s Interpretation of History. George Allen and Unwin, Ltd, 
London, 1920 
237 Penty, Arthur Joseph: Old Worlds for New. A Study of the Post-Industrial State. Allen 
and Unwin, London, 1917 
238 Penty, Arthur J.: Guilds and the Social Crisis. George Allen and Unwin, Ltd., London, 
1919 
239 Penty, Arthur Joseph: Post-Industrialism. Allen and Unwin, London, 1922 
240 Penty, Arthur J.: Post-Industrialism. Kessinger Publishing Co., 2004 
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a Christian Sociology (1923), Agriculture and Unemployed (1925)241, Means and Ends 

(1932), The Distributist Manifesto (1937)242. 

   Vo svojích knihách predostrel gildovú alternatívu k existujúcej industriálnej spoločnosti. 

Pentyho možno považovať tiež za vizionára, ktorý videl ďalej ako jeho súčasníci, ktorý 

však nebol vo svojej dobe docenený a dnes je prakticky neznámy. 

   Uvažoval o budúcej podobe ekonomiky a spoločnosti, ktorá by bola pre človeka 

prijateľnejšia ako industriálna spoločnosť. Svoju predstavu budúcej spoločnosti nazval 

postindustrializmus a je ho možné považovať za tvorcu tohoto pojmu.  

   Penty odsudzoval štát voľného času (Leisure State), ktorý považoval za kolektivistický a 

spojený so otrockým štátom (Servile State) a volal po návrate decentralizovanej 

spoločnosti malých remeselných dielní, zušľachťujúcich prácu, čo nazýval 

postindustriálnym štátom.  Bol predstaviteľom distributivizmu a zástancom 

distributivistickej teórie – distributist theory a gildového systému – guild system. Bol tiež 

zástancom ekonomického korporativizmu a prirodzenej komunity. Kládol dôraz na dušu – 

soul resp. ducha - spirit. 

  

Postindustriálna spolo čnos ť Daniela Bella 

 

     Americký sociológ, politológ, futurológ a sociálny prognostik Daniel Bell uverejnil 

viacero prác, dotýkajúcich sa problematiky transformácie industriálnej spoločnosti na 

spoločnosť postindustriálnu. Daniela Bell medzi prvými identifikoval koniec industriálnej 

spoločnosti a nástup spoločnosti, ktorú on nazval spoločnosťou postindustriálnou. Daniel 

Bell je považovaný za autora pojmu postindustriálna spoločnosť. Neskôr tiež začal 

používať pojem informačná spoločnosť.  

   Bell sa stal známym svojou knihou Koniec ideológie, ktorú publikoval v roku 1960243. Za 

jeho základnú prácu sa považuje kniha Príchod postindustriálnej spoločnost244,i ktorú 

                                                 
241 Penty, Arthur J., Wright, William: Agriculture and the Unemployed. Labour Pub., 
London, 1925 
242 Penty, Arthur J.: The Distributist Manifesto. In: Sharpe, John, O´Huallachain, Derek 
(editors): Distributist Perspectives. Volume I. Essays on the Economics of Justice and 
Charity. Foreword by Fr. Lawrence Smith. Prefaced by Thomas Nayler. IHS Press, 
Norfolk, Virginia 2004 
243 Bell, Daniel: The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. 
Free Press, New York 1960 
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publikoval v roku 1973, kde sa ako prvý pokusil načrtnúť základné rámce vznikajúcej 

štruktúry postindustriálnej spoločnosti. V roku 1976 publikoval svoju ďalšiu významnú 

knihu Kultúrne protirečenia kapitalizmu245. V roku 1978 publikoval v Príručke výskumu 

budúcnosti esej Postindustriálna ekonomika246. V roku 1980 uverejnil svoju štúdiu 

Sociálne rámce informačnej spoločnosti247.V roku 1987 publikoval v americkom časopise 

Daedalus esej Svet a Spojené štáty v roku 2013248.  

   Bell definoval “päť dimenzií postindustriálnej spoločnosti“ nasledovne: 

 

� Vytváranie ekonomiky služieb. 

� Prevaha profesionálnej a technickej triedy. 

� Ústrednosť teoretických znalostí ako zdroja inovácií a vytvárania politiky 

v spoločnosti. 

� Možnosť udržateľného technologického rastu. 

� Vytváranie novej “intelektuálnej technológie“. 

 

   1. Za základ prechodu k postindustriálnej spoločnosti považuje Bell vytváranie 

ekonomiky služieb. Spoločnosť založená na ekonomike služieb sa stala synonymom 

vznikajúcej postindustriálnej spoločnosti. Bell vychádza zo sektorálneho členenia 

ekonomiky, ktoré ako prvý zaviedol austrálsky ekonóm Colin Clark, keď rozdelil 

ekonomiku na tri sektory primárny, sekundárny a terciárny. Primárny sektor zodpovedal 

sektoru poľnohospodárstva, sekundárny sektor zodpovedal priemyslu a terciárny sektor 

zodpovedálslužbám. Podľa Bella hlavným znakom ekonomiky služieb a postindustriálnej 

spoločnosti je skutočnosť, že väčšina pracovných síl na rozdiel od industriálnej 

spoločnosti sa nesústreďuje v primárnom a sekundárnom sektore, ale sa presúva do 

                                                                                                                                                                 
244 Bell, Daniel: The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. 
Basic Books Inc. Publishers, New York 1973 
245 Bell, Daniel: The Cultural Contradictions of Capitalism. Basic Books, New York 1976 
246 Bell, Daniel: The Postindustrial Economy. In: Fowles, Jib /editor/: Handbook of Futures 
Research. Greenwood Press, Westport, Connecticut 1978 
247 Bell, Daniel: The Social Framework of the Information Society. In: Dertouzos, Michael 
L., Moses, Joel /editors/: The Computer Age. A Twenty Year View. MIT Press, 
Cambridge, Massatchusetts 1979 
248 Bell, Daniel: The World and the United States in 2013. In: Deadalus. Journal of the 
American Academy of Arts and Sciences. Summer 1987 
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terciárneho sektoru. Bell terciárny sektor definoval ako obchod, financie, dopravu, 

zdravotníctvo, rekreáciu, výskum, vzdelávanie a vládu249. 

   2. Prevaha profesionálnej a technickej triedy je podľa Bella ďalším rysom 

postindustriálnej spoločnosti. Bell uvádza, že je dôležité nielen to, kde ľudia pracujú, ale aj 

to akú prácu vykonávajú. Expanzia ekonomiky služieb priniesla so sebou posun v 

profesnej štruktúre od modrých golierov k bielým golierom. V roku 1956 pracovníci bielych 

golierov prvý krát v histórií postindustriálnej civilizácie prevýšili počet modrých golierov v 

profesnej štruktúre. Bell tiež uvádza, že najdôležitejšou zmenou bol vzrast profesionálnej 

a technickej zamestnanosti. Bell uvádza, že kým v roku 1940 bolo 3.9 milióna takýchto 

osôb v spoločnosti, v roku 1964 to bolo už 8.6 milióna a v roku 1975 to podľa jeho 

odhadov z roku 1973 malo byť 13.2 milióna profesionálnych a technických osôb. 

   3. Tretím rysom postindustriálnej spoločnosti je podľa Bella ústrednosť teoretických 

znalostí vchode spoločnosti. Industriálna spoločnosť bola podľa Bella koordináciou strojov 

a ľudí pre účely produkcie tovarov. Postindustriálna spoločnosť je organizovaná okolo 

znalostí pre potreby sociálnej kontroly a riadenia inovácií a zmeny , čo vytvára nové 

sociálne vzťahy a nové štruktúry spoločnosti. V postindustriálnej spoločnosti sa znalosti 

stávajú nevyhnutnými pre fungovanie spoločnosti. Zmenil sa tiež charakter samotných 

znalostí. V postindustriálnej spoločnosti je rozhodujúca pre organizáciu rozhodovania a 

riadenia zmeny ústrednosť teoretických znalostí - primárnosť teórie pred empíriou. 

4. Štvrtou zmenou postindustriálnej spoločnosti je možnosť udržateľného technologického 

rastu. Štruktúra postindustriálnej spoločnosti umožňuje rozvinúť nové dimenzie 

spoločenskej zmeny, plánovania a kontroly technologického rastu. Podľa Bella 

mechanizmy postindustriálnej spoločnosti umožňujú riadené usmerňovanie investícií 

pre potreby technologického rastu, čo by malo umožňovať vzrast produktivity a 

štandardu života. Rozvoj nových prognostických a mapovacích techník umožňuje 

plánovať dôsledky technologickej zmeny a redukovať nedeterminovanosť ekonomickej 

budúcnosti.  

5. Vzrast novej intelektuálnej technológie predstavuje piatu charakteristiku 

postindustriálnej spoločnosti podľa Bella. Bell uvádza ako základné objavy vznik 

managementu organizácie zložitosti, identifikáciu a implementáciu stratégií racionálnej 

voľby v hrách s prírodou a v hrách medzi osobami a rozvoj novej intelektuálnej 

technológie. 
                                                 
249 Bell, Daniel : The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. 
Basic Books Inc. Publishers, New York 1973 
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   Daniel Bell v knihe Kultúrne protirečenia kapitalizmu250, ktorú publikoval v roku 1976, 

porovnáva základné vzory práce charakteristické pre preindustriálnu, industriálnu a 

postindustriálnu spoločnosť. Tieto vzory potom vtláčajú formu celej spoločnosti. 

  Preindustriálna spolo čnos ť. Fungovanie preindustriálnych spoločnosti charakterizuje 

Bell ako hru proti prírode. Pracovná sila je tu sústredená prevážne do dobyvateľských 

odvetví: poľnohospodárstva, ťažby surovín, rybolovu, lesníctva. Človek pracuje hrubou 

fyzickou silou , tradične predávaným spôsobom a pre jeho prežívanie sveta sú určujúce 

zásahy prírodných živlov - ročné obdobia, búrky, úrodnosť pôdy, dostatok vlahy, hĺbka 

surovinových ložísk, sucho či záplavy. Tieto nepredvídateľné skutočnosti určujú rytmus 

života. Zmyslom času je trvanie, durée, a pracovné tempo sa mení v závislosti na ročnom 

období a počasí.251 

   Industriálna spolo čnos ť. Industriálne spoločnosti produkujúce tovar charakterizuje Bell 

ako spoločnosti hrajúce hru proti prírode. Bell uvádza, že sa svet technizoval a 

racionalizoval, pričom mu dominuje stroj a rytmus života je odmeriavaný mechanicky, čas 

je chronologický, mechanický, presne odmeriavaný hodinami. Fyzickú silu nahradila 

energia, ktorá je zároveň predpokladom obrovských skokov vo vývoji produktivity a 

masovej výroby štandardizovaných tovarov, ktoré sú charakteristickým znakom 

industriálnej spoločnosti.252Energia a stroje premieňajú povahu práce. Bell uvádza, že 

remeselná práca sa rozkladá na jednotlivé zložky a pôvodného remeselníka nahradzujú 

dve postavy: inžinier, zodpovedný za projekt a čiastočne vyškolený robotník, ktorý je 

nepostrádateľným kolieskom vo výrobnej mašinérií, avšak iba do tej doby, než technická 

dômyselnosť inžiniera vytvorí nový stroj, ktorý nahradí aj jeho.253Bell charakterizuje 

industriálnu spoločnosť ako svet rozvrhov a plánov, v ktorom sa súčiastky v potrebný 

okamih „dostavujú“ k montáži, ako svet koordinácie, v ktorom do seba za účelom výroby a 

distribúcie tovarov presne zapadajú ľudia, materiály i trhy, ako svet organizácie, teda 

hierarchie a byrokracie, v ktorom sa s ľuďmi zachádza ako s vecami, pretože veci možno 

koordinovať ľahšie ako ľudí.254 

                                                 
250 Bell, Daniel: The Cultural Contradictions of Capitalism. Twentieth Anniversary Edition, 
New York: Basic Books, 1996 
251 Tamtiež. 
252 Tamtiež. 
253 Tamtiež. 
254 Tamtiež. 
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   Postindustriálna spolo čnos ť. Postindustriálnu spoločnosť, ktorá sa sústreďuje na 

služby, charakterizuje Bell ako hru medzi ľuďmi navzájom.255Svet, ktorého určujúcimi 

rysmi sú odborná znalosť, vyššie  vzdelanie, komunitné organizácie a podobne si podľa 

Bella žiada skôr kooperáciu a vzájomnosť ako koordináciu a hierarchiu. Postindustriálna 

spoločnosť je teda podľa neho tiež spoločnosť komunálna, v ktorej sociálnu jednotku tvorí 

skôr komunita, spoločenstvo než jednotlivec a rozhodnutie je nutné dosahovať skôr 

politicky, či už vo vláde alebo na základe kolektívneho vyjednávania nedzi súkromnými 

organizáciami, ako tržne.256Bell upozorňuje, že dosahovať spoluprácu medzi ľuďmi je 

omnoho ťažšie ako bolo veci riadiť, pretože predpokladom komunity je participácia, a 

pokiaľ mnoho rôznych skupín požaduje príliš mnoho rôznych vecí a nie sú pripravení 

vyjednávať, výsledkom je potom zostrenie konfliktu, poprípade patová situácia.257    

     Bell neskôr prešiel ku koncepcii informačnej spoločnosti ako spoločnosti 

postindustriálnej a svoju koncepciu postindustriálnej spoločnosti doplnil o potrebu 

vytvorenia informačnej teórie hodnoty, ktorá by objasnila podiel informácií a znalostí na 

vytváraní hodnôt. Za významné tiež považoval zlievanie technológií a vznik novej 

technológie tzv. kompunikácie. 

 

Japonský projekt informa čnej spolo čnosti Yoneji Masudu 

 

   Yoneji Masuda je považovaný za najvýznamnejšieho japonského futurológa. Založil 

Inštitút pre výskum informačnej spoločnosti, pôsobil ako profesor Aomorskej univerzity, 

výkonný riaditeľ Japonskej kreatívnej spoločnosti a popredný výskumník Japonského 

centra produktivity. Vypracoval štúdiu Plán pre informačnú spoločnosť - Japonský národný 

cieľ po roku 2000, ktorú napísal pre potreby japonskej vlády. Napísal a publikoval viac ako 

20 kníh. Za jednu z najvýznamnejších je považovaná kniha Informačná spoločnosť ako 

postindustriálna spoločnosť, ktorá bola publikovaná v roku 1979. Predložil v nej svoju 

koncepciu informačnej spoločnosti, ktorá poslúžila pre vypracovanie Japonského plánu 

pre prechod k informačnej spoločnosti 

 

Od industriálnej k informa čnej spolo čnosti  

                                                 
255 Tamtiež. 
256 Tamtiež. 
257 Tamtiež. 
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   Masuda v knihe Informačná spoločnosť ako postindustriálna spoločnosť považuje 

súčasné obdobie za obdobie transformácie industriálnej spoločnosti na spoločnosť 

postindustriálnu. Informačnú spoločnosť považuje za štvrtý typ spoločnosti, ktorá 

nastupuje po predošlých troch: spoločnosti lovcov, agrárnej spoločnosti a industriálnej 

spoločnosti. 

Základnou silou tejto transformácie je podľa Masudu systém spoločenskej technológie. 

Uvádza, že ľudstvo teraz stojí na prahu inovácie založenej na kombinácii počítačovej a 

komunikačnej technológie. Je to úplne nový typ technológie, ktorého podstatou sú 

informácie, ktoré prinášajú transformáciu industriálnej spoločnosti na informačnú 

spoločnosť. 

   Masuda tvrdí, že pojem informačná spoločnosť na rozdiel od nejasného termínu 

postindustriálna spoločnosť vystihuje presnejšie budúce charakteristiky a štruktúru 

vznikajúcej spoločnosti. Produkcia informačných hodnôt, a nie produkcia hodnôt 

materiálnych, bude rozhodujúcou silou budúceho rozvoja. Budúca informačná spoločnosť 

bude vytváraná v komplexne nových rámcoch, založených na presnej analýze systému 

počítačovo-komunikačnej technológie, ktorá určuje základnú povahu vznikajúcej 

spoločnosti. 

 

   Masuda uvádza sedemnás ť základných transformácií procesu premeny 

industriálnej spolo čnosti na spolo čnos ť informa čnú: 

 

• Primárnou inovačnou technológiou, ktorá stala pri zrode industriálnej spoločnosti bol 

parný stroj a jeho hlavnou funkciou bolo nahradzovať a rozširovať fyzickú prácu 

človeka. V informačnej spoločnosti bude takou inovačnou technológiou počítačová 

technológia so základnými funkciami pamäti, výpočtu a kontroly. Tá vytvorí rozvojové 

jadro informačnej spoločnosti a jej základnou funkciou bude nahradiť a rozšíriť duševnú 

prácu človeka. 

 

• V industriálnej spoločnosti znásobila revolúcia hnacej sily materiálnu produkčnú 

schopnosť a umožnila masovú produkciu tovarov  a služieb a ich rýchlu prepravu. 

Informačná revolúcia bude prudko rozširovať informačnú produkčnú schopnosť a 

umožní masovú produkciu kognitívnej, systematizovanej informácie, technológie a 

znalostí. 
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• V industriálnej spoločnosti moderná továreň pozostávajúca zo strojov a zariadení sa 

stala symbolom spoločnosti a bola produkčným centrom tovarov. V informačnej 

spoločnosti sa stane informačný podnik (verejná infraštruktúra na počítačovej báze), 

pozostávajúci z informačných sietí a databánk, symbolom spoločnosti a stane sa 

produkčným a distribučným centrom tovarov. 

 

• V industriálnej spoločnosti sa trhy rozširovali následkom dobývania nového priestoru. 

Vzrast kúpyschopnej sily bol hlavným faktorom expanzie trhov. V informačnej 

spoločnosti znalostné hranice sa stávajú potenciálnym trhom a primárnym faktorom 

expanzie informačných trhov bude vzrast možnosti riešenia problémov a rozvoja 

príležitostí v stabilnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. 

 

• V industriálnej spoločnosti vedúcimi priemyselnými odvetviami v ekonomickom rozvoji 

sú strojárenstvo a chemický priemysel. Celková štruktúra ekonomiky industriálnej 

spoločnosti zahrňuje primárne, sekundárne a terciárne priemyselné odvetvia. V 

informačnej spoločnosti vedúcimi priemyselnými odvetviami budú intelektuálne 

priemyselné odvetvia, jadrom ktorých bude priemysel znalostí. Priemyselné odvetvia so 

vzťahom k informáciam budú tvoriť novú štruktúru tzv. kvartérnu skupinu, ktorá rozšíri 

industriálnu štruktúru primáru, sekundáru a terciáru. Táto nová štruktúra bude 

pozostávať z matice priemyselných odvetví so vzťahom k informáciam na vertikále a 

zdravotníctva, bývania a podobných odvetví na horizontále. 

 

• Ekonomická štruktúra industriálnej spoločnosti je charakterizovaná predajno-

orientovanou trhovou ekonomikou, špecializáciou výroby využívajúcej deľbu práce a 

úplnou deľbou produkcie a spotreby medzi podnikom a domácnosťou. Ekonomická 

štruktúra informačnej spoločnosti je charakterizovaná informáciami ako osou socio-

ekonomického rozvoja, produkovanými informačnými podnikmi, vzrastom vlastnej 

produkcie informácií užívateľmi a akumuláciou informácií a expanziou týchto 

akumulovaných informácií prostredníctvom synergetickej produkcie a zdieľanej 

užitočnosti. 
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• V industriálnej spoločnosti je zákon ceny základným socio-ekonomickým princípom, 

neviditeľnou rukou, ktorá udržuje rovnováhu dopytu a ponuky. Ekonomika a spoločnosť 

sa rozvíjajú v súlade s týmto princípom. V informačnej spoločnosti cieľový princíp bude 

základným princípom spoločnosti a synergetická dopredná väzba rozvrhujúca funkcie 

v záujme dosiahnutia spoločného cieľa sa bude podieľať na udržiavaní poriadku 

spoločnosti. 

 

• V industriálnej spoločnosti socio-ekonomický systém je systémom súkromných 

podnikov charakterizovaných vlastníctvom kapitálu, voľnou konkurenciou a 

maximalizáciou zisku. V informačnej spoločnosti socio-ekonomickým systémom je 

systém dobrovoľnej občianskej spoločnosti charakterizovanej superioritou jej 

infraštruktúry ako verejného a znalostne-orientovaného typu kapitálu a základný rámec 

bude tvoriť princíp synergie a spoločenského úžitku. 

 

• V industriálnej spoločnosti najdôležitejším subjektom sociálnej aktivity je podnik, 

ekonomická skupina. Existujú tu tri oblasti sociálnej aktivity, a to súkromné podniky, 

verejné podniky a sektor vládneho vlastníctva a súkromného manažmentu. 

V informačnej spoločnosti najdôležitejším  subjektom sociálnej aktivity sú dobrovoľné 

komunity, ktoré môžu byť rozdelené na lokálne komunity a informačné komunity. 

 

• Industriálna spoločnosť je spoločnosťou centralizovanej moci a hierarchických tried. 

Informačná spoločnosť bude naopak multicentrovanou a komplementárnou 

dobrovoľnou spoločnosťou. Táto spoločnosť bude horizontálne funkčnou, 

udržiavajúcou sociálny poriadok autonómnymi a komplementárnymi funkciami 

dobrovoľnej občianskej spoločnosti. 

 

• Cieľom industriálnej spoločnosti je vytvorenie spoločnosti blahobytu. Informačná 

spoločnosť bude smerovať k realizácii časovej hodnoty pre každého svojho člena. 

 

• Politický systém industriálnej spoločnosti je parlamentný systém s väčšinovým právom. 

V informačnej spoločnosti politickým systémom bude systém participatívnej 

demokracie. Tento systém bude znamenať  politiku participácie obyvateľstva, politiku 
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autonómneho riadenia občanmi, založenú na súhlase, participácií a synergii, ktorá 

akceptuje mienku menšín. 

 

• V industriálnej spoločnosti odbory pôsobia ako sila sociálnej zmeny a pracovné hnutia 

pôsobia využitím pracovných sporov ako svojich nástrojov. V informačnej spoločnosti 

budú silami sociálnej zmeny občianske hnutia. Ich nástrojom budú participačné hnutia. 

 

• V industriálnej spoločnosti existujú tri typy sociálnych problémov, a to nezamestnanosť 

vyvolaná recesiou, vojny vyvolané medzinárodnými konfliktmi a diktátorské fašistické 

režimy. Problémami informačnej spoločnosti sú šok z budúcnosti, zapríčinený 

neschopnosťou ľudí hladko reagovať na prudkú transformáciu spoločnosti, akty 

individuálneho a skupinového terorizmu, narušovanie individuálneho súkromia a kríza 

kontrolovanej spoločnosti. 

 

• Najvyvinutejším stupňom industriálnej spoločnosti je stupeň vysokej masovej spotreby, 

sústredenej na tovary dlhodobej spotreby. Najvyvinutejším stupňom informačnej 

spoločnosti bude masová znalostná kreatívna spoločnosť, v ktorej komputerizácia 

umožní každej osobe vytváranie znalostí a prechod k sebanaplňovaniu. 

 

• V industriálnej spoločnosti uspokojovanie fyziologických a fyzických potrieb je 

univerzálnym štandardom sociálnych hodnôt. V informačnej spoločnosti bude 

univerzálnym štandardom hodnôt snaha  o uspokojovanie dosahovaním cieľov. 

 

• Duch industriálnej spoločnosti znamená renesanciu ducha ľudského oslobodenia, čo 

etický znamená rešpekt k základným ľudským právam a dôraz na dôstojnosť indivídua. 

Duch informačnej spoločnosti bude duchom globalizmu a symbiózy človeka s prírodou. 

 

   Prechod k informačnej spoločnosti sa začal rozvojom komputerizácie. Yoneji Masuda 

hovorí o štyroch stupňoch jej rozvoja. Prvý stupeň znamenal využitie počítačov na úrovni 

veľkej vedy, druhý využíval počítače na úrovni manažmentu. V treťom sa začali využívať 

v spoločnosti ako celku a v štvrtom sa dostali na úroveň indivídua. 
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1. Prvý stupeň komputerizácie spadá do obdobia rokov 1945 až 1970. V tomto období sa 

začali počítače využívať pri národných projektoch , akými boli napríklad národná 

obrana a dobývanie kozmu. Garantom komputerizácie bol štát. V záujme národnej 

bezpečnosti i prestíže krajiny sa rozvíjali veľké systémy národnej obrany (ochrana pred 

raketovým útokom), či program dosiahnutia Mesiaca. V kozmickom programe Apollo sa 

počítače využívali v technologických systémoch, pri výpočtoch trajektorií a pri 

diaľkovom riadení kozmickej výpravy. 

 

2. Druhý stupeň komputerizácie znamenal posun od komputerizácie veľkej vedy ku 

komputerizácii manažmentu, a to na úrovni vlády a vo sfére biznisu. Ide o roky 1955 až 

1980. Cieľom bol rast hrubého národného produktu. Komputerizácia manažmentu a 

administratívy vo vláde a v súkromných podnikoch zvýšila efektívnosť činnosti obidvoch 

inštitúcií. V USA začal veľký biznis intenzívne využívať technológie a systémy vyvinuté 

vládou pre národnú obranu a dobývanie kozmu. 

 

3. Tretí stupeň komputerizácie trvá približne od roku 1970. Komputerizácia sa v tomto 

stupni šíri v prospech spoločnosti ako celku. Počítače sa uplatňujú v širokej oblasti 

sociálnych potrieb. 

 

4. Štvrtým stupňom komputerizácie bude komputerizácia indivídua. Každá osoba môže 

využívať počítačové informácie v dialógovom režime pri riešení svojich problémov a 

rozširovaní svojich možností. V tomto stupni informačná spoločnosť dosiahne 

ekvivalentnú úroveň tej, akú v industriálnej spoločnosti predstavoval stupeň masovej 

spotreby. Osobný terminál bude v každej domácnosti každodenne využívaný na 

riešenie tak bežných problémov, ako aj na vytváranie budúceho života jednotlivca. 

 

   Čo sa týka informačného priestoru komputerizácie, tak ten prechádza tromi vývojovými 

stupňami: stupňom limitovaného priestoru, potom dosiahne priestor regionálno-národný a 

napokon priestor globálny.  

 

1. Prvý stupeň komputerizácie v limitovanom priestore zodpovedá obmedzenému 

využitiu počítačov obchodnými podnikmi, vládou, alebo domácnosťami na báze 

jednotlivých počítačov.  
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2. Druhý stupeň zodpovedá rozsahu informačných sietí, prostredníctvom ktorých 

podniky, vládne organizácie, lokálne vlády a individuálne osoby uskutočňujú  vzájomnú 

výmenu počítačových informácií. Na tomto stupni počítač musí byť kombinovaný 

s komunikačnými okruhmi. Na úrovni manažmentu sa to prejavilo napr. počítačovými 

sieťami v rezervačnom systéme leteniek a v on-line bankovom systéme. V Japonsku 

od roku 1970 obohatili túto úroveň o vytvorenie komunikačných okruhov pre biznis. 

 

3. Tretí stupeň zodpovedá komputerizácii globálneho priestoru. K informačným 

technológiam počítačových a komunikačných okruhov pribudli komunikačné satelity. 

Mnoho amerických multinacionálnych korporácií začalo prevádzkovať vlastné globálne 

riadiace informačné systémy, využívajúce komunikačné satelity. 

 

   Ak sa porovná tempo industriálnej a informačnej revolúcie, zistíme, že informačná 

postupuje šesťkrát rýchlejšie. Z toho je možné predvídať, že masová znalostná kreatívna 

spoločnosť môže vzniknúť v prvej polovici 21.storočia. Odlišnú rýchlosť postupu 

informačnej revolúcie a revolúcie hnacej sily ukazujú aj významné medzníky  ich 

priebehu. 

   Masuda tvrdí, že inovačná technológia informačnej epochy mení sociálny a ekonomický 

systém spoločnosti. Napríklad technológia vykonáva prácu, ktorú predtým vykonával 

človek, potom technológia umožnila vykonávať takú prácu, ktorú predtým človek nebol 

schopný vykonávať, a napokon sa existujúce sociálne a ekonomické štruktúry 

transformujú do nového sociálneho a ekonomického systému. Tri stupne revolúcie 

v počítačovej a komunikačnej technológií nahradzujú a rozširujú duševnú prácu človeka. 

Prvým stupňom je automatizácia, v ktorej duševná práca sa vykonáva aplikáciou 

počítačovo-komunikačnej technológie. Druhým stupňom je tvorba znalostí, ktorá rozširuje 

možnosti duševnej práce. Tretím stupňom je systém inovácií, politické a sociálne 

transformácie vyplývajúce z prvých dvoch rozvojových stupňov. 

   Masuda uvádza, že tvorba znalostí je príkladom, ako sa rozširuje ľudská duševná práca 

prostredníctvom počítačovo-komunikačnej technológie. Tvorba znalostí znamená podľa 

Masudu tvorbu intelektuálnych hodnôt: buď sa riešia problémy alebo sa rozvíjajú 

príležitosti. Veľké pamäťové kapacity, vysoká rýchlosť výpočtov umožňujú integrované 

kontrolné funkcie. Medzi najvýznamnejšie systémy, ktoré riešia problémy, patria 

predvídacie, expertné a výstražné systémy, predpovedanie trendov atď. Dokážu 

identifikovať problémy, kým sa nestanú vážnymi, predpovedajú budúce trendy, projektujú 
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potenciálne alternatívne riešenia, vyhľadávajú nepoznané problémy. Druhým aspektom 

tvorby znalostí je rozvoj príležitostí, čo znamená výskum a vývoj budúcich možností 

v prudko sa meniacich podmienkach prostredia. Rozvoj príležitostí je podnecovaný 

existenciou informačných podnikov. Prostredníctvom nich podľa Masudu budú ľudia 

schopní získať viac informácií a rýchlejšie ako dnes.  Budú mať viac šancí pre výber 

svojej budúcej práce alebo smeru svojej sociálnej aktivity. Nové priemyselné odvetvie sa 

bude rozvíjať ako reakcia na potreby indivíduí i väčších skupín. Priemysel možností bude 

zameraný na pomoc indivíduám a skupinám, bude im pomáhať rozvíjať a realizovať ich 

budúce plány. Hlavnými sektormi priemyslu možností budú podľa Masudu priemysel 

vzdelávania, masovej komunikácie, konzultačný priemysel a odvetvia spojené 

s psychosomatickou medicínou a molekulárnou biológiou. 

    Masuda tvrdí, že nový duch v spoločnosti vytlačí starý, keď sa spoločnosť dezintegruje 

a vznikajú nové štruktúry. Napríklad keď zanikala feudálna agrárna spoločnosť a vznikala 

spoločnosť industriálna, nastúpil duch renesancie. Nastupujúcim duchom informačnej 

doby je podľa neho globalizmus, označovaný tiež ako neorenesancia, pretože hlavným 

cieľom nadchádzajúcej epochy bude oslobodenie ľudského ducha. Charakter a obsah 

neorenesancie sa bude líšiť od renesancie vo viacerých smeroch, ktoré sú zároveň 

základnými charakteristikami myslenia globalizmu. 

  

   Masuda uvádza tri základné charakteristiky myslenia globalizmu: 

 

1. Prvou charakteristikou globalizmu je „ myslenie kozmickej lode „. Myslenie kozmickej 

lode“ znamená obmedzený životný priestor a limitované zdroje ako na kozmickej lodi. 

Ak bola industriálna spoločnosť érou explózie, potom podľa Masudu bude informačná 

spoločnosť érou implózie. Staré teritoriálne hranice, ktoré rozdeľovali ľudstvo, budú 

zrušené. Táto skutočnosť, existencia hraníc, bola prepojená s nedostatkom prírodných 

zdrojov. Tento problém nedostatku zdrojov bude riešený skôr alebo neskôr poklesom 

úrovne industriálnej produkcie. Ľudstvo aj v blízkej budúcnosti, napriek pokusom 

prenikať do vesmíru, bude nútené uskutočňovať svoje ciele na planéte Zem. 

 

2. Druhou charakteristikou myslenia globalizmu je idea symbiózy. Táto je koncepciou 

mierovej symbiózy, symbiózy ľudstva a prírody, nového myslenia v našej dobe, ktoré 

preváži podľa Masudu myslenie liberalizmu a individualizmu. Historickým pozadím tejto 

idey je vývoj nových druhov vied spolu s pokračujúcimi problémami znečistenia 
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životného prostredia. Atómová veda umožnila rozvoj jadrovej energie a jadrovej hrozby, 

čo viedlo podľa Masudu k mierovej koexistencii USA a ZSSR, ktorá prevážila nad 

ideologickými rozdielmi. Hrozba zneužitia biologických vied viedla k novým pohľadom 

na etiku. Rastúce znečisťovanie životného prostredia spôsobené nadmernou 

industriálnou produkciou, viedlo zase k vytvoreniu novej vedy ekológie, od ktorej sa 

odvinula nová myšlienka symbiózy človeka s prírodou. 

 

3. Treťou charakteristikou myslenia globalizmu je podľa Masudu koncepcia globálneho 

informačného priestoru. Na rozdiel od tradičného geografického priestoru tento 

znamená priestor spojený informačnými sieťami bez existencie regionálnych hraníc. 

Keď sa informačný priestor rozšíri do globálnych rozmerov, stane sa globálnym 

informačným priestorom postaveným na báze globálnej informačnej infraštruktúry, 

komunikačných liniek, komunikačných satelitov a sieťových počítačov. Informácie 

nebudú poznať národné hranice. Vznikom globálneho informačného priestoru začnú 

celosvetové komunikačné aktivity medzi občanmi cez hranice štátov a bude možné 

pozerať sa na problémy z globálneho hľadiska. Keď sa toto uskutoční, potom, podľa 

Masudu, duch globalizmu preváži konfliktné národné záujmy a jednoznačne sa stane 

súčasťou myslenia ľudí. Ľudstvo tak prejde k globálnemu mysleniu a holistickému 

videniu sveta. 

 

Japonský plán prechodu k informa čnej spolo čnosti 

 

   Koncepcia informačnej spoločnosti Yoneji Masudu tvorí základný východiskový koncept 

pre Japonský plán prechodu k informačnej spoločnosti. Tento plán zahŕňa deväť oblastí, 

v ktorých má prechod k informačnej spoločnosti pokračovať a ktoré majú podobu 

jednotlivých projektov. Týmito projektmi sú: 

 

• Administratívna databanka umožňujúca prístup k potrebným informáciam pre potreby 

administratívneho riadenia. 

 

• Computopolis - počítačové mesto založené na báze informačných centier a 

informačných sietí, ktorého rozvoj sa očakáva v informačnej spoločnosti. 
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• Regionálny diaľkový kontrolný medicínsky systém využívajúci modernú informačnú 

technológiu. 

 

• Počítačovo riadená výučba zameraná na získanie znalosti a zručnosti potrebných 

v informačnej spoločnosti. 

 

• Systém prevencie životného prostredia založený na informačných centrách a 

komunikačných sieťach. 

 

• Centrum myšlienkových think-tankov pozostávajúcich z databánk, počítačov, 

alternatívnych modelov, programov, knižníc, diskusných miestností, zamerané na 

sústreďovanie a generovanie nových myšlienok. 

 

• Informačné centrum pre malé podnikanie zamerané na obchodné konzultácie a 

poskytovanie potrebných informácií. 

 

• Centrum obnoveného rozvoja práce zamerané na podporu dynamiky pracovnej sily. 

 

• Počítačové mierové zbory - zamerané na pomoc rozvojovým krajinám v oblasti 

informatizácie spoločnosti. 

 

   Vízia informačnej spoločnosti japonského futurológa Yoneji Masudu patrí medzi veľké 

vízie spoločnosti 21.storočia. Masuda sa ňou zaradil medzi veľkých vizionárov 

informačného veku. 

 

Civilizácia Tretej vlny Alvina Tofflera 

 

    Alvin Toffler (1928) je americký futurológ, sociológ, novinár, publicista. Spolu 

s maželkou Heidi Tofflerovou založil a vedie strategickú poradenskú firmu Toffler 

Associates, zaoberá sa strategickým plánovaním, radí vládam a korporáciam, autor 

viacerých kníh. Alvin Toffler patrí medzi nalvýznamnejších a najvplyvnejších sociálnych 

mysliteľov druhej polovice 20.storočia a začiatku 21.storočia. Je autorom viacerých kníh, 
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v ktorých sa zaoberá prebiehajúcou transformáciou súčasnej civilizácie a jej budúcim 

smerovaním.  

   Je autorom slávnej trilógie Future Shock (1970), The Third Wave (1980) a Powershift 

(1990), v ktorej predložil vlnový koncept vývoja civilizácie. Koncept odchádzajúcej 

industriálnej civilizácie Druhej Vlny a nastupujúcej civilizácie Tretej Vlny najlepšie 

vystihuje hĺbku a závažnosť civilizačných zmien, ktorými dnes ľudstvo prechádza. Alvin 

Toffler je autorom mnohých ďalších kníh, z ktorých niektoré napísal spolu so svojou 

manželkou Heidi Tofflerovou. 

   Agrárnu civilizáciu Prvej vlny vystriedala industriálna civilizácia Druhej vlny a tá je 

koncom dvadsiateho storočia striedaná informačnou civilizáciou Tretej vlny.  

   Vytvoril tiež teóriu konfliktu založenú na strete týchto troch vzájomne odlišných 

civilizačných vĺn. Pôsobil ako hosťujúci špecialista Russel Sage Foundation, hosťujúci 

profesor na Cornell University, člen New School for Social Research, korešpondent 

Bielého domu.  

   Je držiteľom čestných doktorátov z oblasti literatúry, práva a vedy, vo Francúzsku dostal 

titul Officier de l´Orde des Artes et Lettres, v USA bol zvolený za člena American 

Association for the Advancement of science, je čestným spolupredsedom Amerického 

výboru pre UNIFEM - organizácie OSN pre podporu rozvoja ženského hnutia.  

   Publikoval knihy The Culture Consuments. A Study of Art and Affluence in America 

(1964), Future as a Way of Life (1965), The Schoolhouse in the City (editor) (1968), 

Future Shock (1970), The Futurists (editor) (1972), Learning for Tomorrow. The Role of 

the Future in Education (editor) (1974), The Eco-Spasm Report (1975), The Third Wave 

(1980), Previews and Premises(1983), The Adaptive Corporation (1985), Powershift. 

Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century (1990), War and Anti-

War. Survival at the Dawn of the 21st Century (co-author) (1993), Cyberspace and the 

American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age (co-author) (1994), Creating a 

New Civilizartion. The Politics of the Third Wave (co-author) (1995), Beyond the Crisis. 

Korea in the 21st Century (Toffler Associates) (2001) 258. 

   V knihe Future Shock - Šok z budúcnosti sa Toffler zmeral na zmeny v spoločnosti 

spôsobené nástupom nových technológií. Za hlavnú formu pohybu spoločnosti považuje 

Toffler adaptáciu spoločnosti. Šok z budúcnosti vzniká potom jako potreba, nutnosť a 

neschopnosť adaptovať sa na prebiehajúce zmeny. Šok z budúcnosti je podľa Tofflera, 
                                                 
258 Toffler Associates: Beyond the Crisis. Korea in the 21st Century, Korean Information 
Society Development Institute (KISDI), 2001  
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fenomén spojený s časom, je to výsledok zrýchleného tempa zmien v spoločnosti. Vzniká 

z tlaku novej spoločnosti na starú. Je to kultúrny šok vo vlastnej spoločnosti.   

   Toffler v Šoku z budúcnosti, ktorý bol publikovaný v roku 1970, predvídal, že v priebehu 

posledných troch desaťročí dvadsiatého storočia budú milióny obyčajných psychicky 

normálnych ľudí vystavené prudkému stretu s budúcnosťou. Pre mnoho občanov 

najbohatších a technologicky najrozvinutejších krajín bude stále obtiažnejšie držať krok 

s neustálou požiadavkou zmeny, ktorá je charakteristickým rysom našej doby.259 Za 

hlavnú silu, ktorá spôsobuje zrýchlený pohyb spoločnosti a následný šok z budúcnosti 

považuje Toffler technológiu. Technológia podľa Tofflera je nepochybne hlavnou silou, 

ktorá sa skrýva za tlakom zrýchlenia.260 

   Ďalšia Tofflerová kniha The Third Wave - Tretia vlna prináša obsiahlú analýzu zmien, 

ktoré transformujú starú industriálnu spoločnosť Druhej vlny na novú informačnú 

spoločnosť Tretej vlny. Základnou tézou Tretej vlny je podľa Tofflera skutočnosť, že 

opúšťame industriálnu spoločnosť. Prvá vlny, ktorá zodpovedala agrárnej revolúcii sa 

prevalila zemeguľou pred desaťtisíc rokmi a to veľmi pomaly, rýchlosťou asi 1 km za rok a 

trvala okolo 9 tisíc rokov. Potom približne před 300 rokmi sa v Anglicku a v celej západnej 

Európe začala priemyselná revolúcia, ktorá zodpovedala Druhej vlne.  Priemyselná 

revolúcia pretvorila ľudskú spoločnosť z agrárnej spoločnosti na spoločnosť industriálnu. 

Zmenil sa tým spôsob života ľudí, roľníci sa zmenili na robotníkov. Súčasná Tretia vlna je 

nemenej hlboká jako Druhá vlna, ale pohybuje sa rýchlejšie. Zatiaľ čo Prvá vlna 

potrebovala na uskutočnenie zmien 10 000 rokov, Druhá vlna na to potrebovala iba 300 

rokov a Tretia vlna iba niekoľko desaťročí. 

   Podľa Alvina Tofflera má každá civilizácia svoj skrytý kód čiže sadu princípov alebo 

pravidiel, ktoré prenikajú všetky jej aktivity ako opakovaný design. Tak jako sa 

industrializmus posúval okolo planéty, jeho jedinečný skrytý design sa stal viditeľným. 

V spoločnosti Druhej vlny pozostával podľa Tofflera zo sady šiestich vzájomne sa 

vzťahujúcich princípov, ktoré programovali správanie miliónov. Tieto princípy ovplyvnili 

každý aspekt života od sexu a športu až po prácu a vojnu. Skrytý kód industriálnej 

spoločnosti Druhej vlny zahrňuje podľa Tofflera: 

 

• Štandardizáciu 

• Špecializáciu 
                                                 
259 Toffler, Alvin: The Future Shock, New York: Bantam Books, 1990 
260 Tamtiež. 
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• Synchronizáciu 

• Koncentráciu 

• Maximalizáciu 

• Centralizáciu  

•  

   Vo svojej práci Posun moci  Toffler rozdeľuje ekonomiky na rýchle a pomalé. Rýchle 

ekonomiky sú ekonomikami informačnej spoločnosti a pomalé ekonomiky sú 

ekonomikami industriálnej spoločnosti. Tofflerová koncepcia rýchlych a pomalých 

ekonomík vychádza z rozdielných systémov vytvárania bohatstva. Zatiaľ čo pomalé 

ekonomiky sú založené na pomalom systéme vytvárania bohatstva a ľudskej práci ako 

hlavnom zdroji bohatstva, rýchle ekonomiky sú založené na novom systéme vytvárania 

bohatstva a ten je založený na znalostiach ako hlavnom zdroji.  

   Nový systém vytvárania bohatstva generuje bohatstvo rýchlejšie ako obdobný systém 

v pomalých ekonomikách. Výsledkom je potom prerozdelenie čiže posun moci, a to tak 

ekonomickej ako i politickej. Znalosti sa tak stávajú hlavným zdrojom ekonomickej i 

politickej moci jednotlivých krajín v globálnej ekonomike. Tretiu vlnu potom možno spojiť 

so systémom vytvárania bohatstva a znamená vlastne vlnovité šírenie nového systému 

vytvárania bohatstva a postupnú adaptáciu resp. neschopnosť adaptácie na tento systém. 

   Toffler popísal Nový systém vytvárania bohatstva civilizácie Tretej vlny. Alvin Toffler sa 

zaoberá zmenou chápania a spôsobov vytvárania bohatstva najmä vo svojej trilógii Šok 

z budúcnosti, Tretia vlna a Posun moci. V poslednej práci Toffler sformuloval svoju 

predstavu nového systému vytvárania bohatstva založeného na znalostiach ako hlavnom 

zdroji bohatstva.  

   Toffler tvrdí, že svet sa dnes rozdelil na rýchlych a bohatých tzn. na krajiny, ktoré 

informačnú technológiu ovládli a na krajiny, ktoré informačnú technológiu ešte neovládli. 

Odteraz, ako to napísal v Posune moci Alvin Toffler, sa bude svet deliť na rýchlych a 

pomalých,  to znamená na krajiny s rýchlymi ekonomikami a na krajiny s pomalými 

ekonomikami. Toto rozdelenie je podľa Tofflera výsledkom rozšírenia nového systému 

vytvárania bohatstva. Rýchle ekonomiky fungujú na báze moderných informačných 

technológií. Pomalé ekonomiky fungujú na báze zastaralých industriálnych technológií. 

Základom rýchlej ekonomiky je nový systém vytvárania bohatstva. Rýchle ekonomiky 

generujú bohatstvo a moc rýchlejšie ako pomalé. 
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   Rýchle a pomalé ekonomiky existujú vedľa seba a vzájomne spolu súperia nejaký čas, 

kým nahradí jedna druhú. Rýchle a pomalé ekonomiky existujú vedľa seba nielen ako 

ekonomiky vyspelých a menej vyspelých krajín, ale aj v rámci týchto krajín. Systém 

vytvárania bohatstva však v jednej krajine existuje iba jeden a v súčasnej civilizácii 

existuje už iba jeden systém vytvárania bohatstva.   

   Nový systém vytvárania bohatstva, zodpovedajúci rýchlej alebo informačnej ekonomike, 

znamená zmenu ekonomických pravidiel. Nový systém vytvárania bohatstva  je 

založený na znalostiach ako hlavnom zdroji ekonomic kej a politickej moci a 

bohatstva.  

 

   Alvin Toffler v Posune moci charakterizuje nový sys tém vytvárania bohatstva 

nasledovne: 

 

1.  Nový zrýchlený systém vytvárania bohatstva je vo vz rastajúcej miere závislý na 

výmene údajov, informácií a znalostí. Ak neprebieha  výmena znalostí, nevytvára 

sa nové bohatstvo. 

 

2.  Nový systém vytvárania bohatstva prekra čuje hranice masovej produkcie 

smerom k flexibilnej, zákazkovej alebo „demasifikov anej“ produkcii.  

 

3.  Konven čné faktory výroby - pôda, práca, suroviny a kapitál  sa stávajú menej 

dôležitými, tak ako ich nahradzujú symbolické znalo sti.  

 

4.  Namiesto kovových alebo papierových pe ňazí, skuto čným médiom sa stávajú 

elektronické peniaze.  

 

5.  Tovary a služby sú modularizované a usporadúvané do  systémov, ktoré vyžadujú 

sprís ňovanie a stálu revíziu noriem.  

 

6.  Pomaly fungujúce byrokracie sú nahradzované malými (demasifikovanými) 

pracovnými jednotkami, prechodnými alebo „adhokrati ckými“ tímami, 

vzrastajúcim komplexom obchodných aliancií alebo ko nzorcií.  

 

7.  Počet a varieta organiza čných jednotiek sa znásobuje.  
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8.  Pracovníci sa stávajú menej vymenite ľnými. Najú činnejšími nástrojmi 

rozširovania bohatstva sú symboly v hlavách pracovn íkov.  

 

9.  Novým hrdinom už nie je pracovník modrých golierov,  finan čník alebo manažér, 

ale inovátor, ktorý kombinuje imaginatívne znalosti  s akciou.  

 

10. Tvorba bohatstva je vo vzrastajúcej miere chápaná a ko kruhový proces 

s odpadmi recyklovanými do vstupov ďalšieho cyklu produkcie.  

 

11. Producenti a konzumenti, rozdelení industriálnou re volúciou, sú 

znovuzjednotení v cykle tvorby bohatstva.  

 

12. Nový systém tvorby bohatstva je lokálny aj globálny . 

 

   Alvin Toffler uvádza, že do roku 1863 existovalo v Spojených štátoch sedem tisíc mien. 

Svoju menu malo každé mesto, Každý podnik, dokonca aj obchody. Štandardizácia meny 

bola súčasťou industrializácie. Pretože industrializácia, ako je známe, štandardizuje 

všetko: potraviny, vkus, výrobky, vzdelanie, životný štýl. Tretia vlna mení tento proces aj 

na menovom trhu, pretože počítače bez problémov prevádzajú operácie v akejkoľvek 

mene. 

   Toffler tvrdí, že aj v prípade, že vznikne nejaká univerzálna mena, budú pomimo nej 

existovať tisíce miestných alebo špeciálnych mien, možno nejakých polovičných mien. 

V kaźdom prípade, ke´d sa mení povaha kapitálu a povaha peńazí, prežíva systém 

základnú zmenu a je obtiažne merať ho predošlými nástrojmi.  

   Toffler uvádza, že v Tretej vlne sa nemení len kapitál, ale aj peniaze. Kedysi boli menou 

užitočné predmety – rýža, soľ, zlato. Keď ich nebolo možné vymeniť, dali sa vyuźiť ináč. 

Priemyselná revolúcia priniesla papierové peniaze, ktoré samé o sebe nemali žiadnu 

užitnú hodnotu. Tá závisela na písmenách a čísliciach vytlačených na kúsku papiera.   

   Toffler tvrdí, že teraz sme vstúpili do éry elektronických peňazí. Vo vreckách ešte 

nosíme nejaké doláre alebo centy, ale skutočné peniaze, to sú miliardy dolárov 

prelievajúcich sa medzi svetovými burzami, bankami a firmami v podobe radu 

numerických signálov, ktoré si vymieňajú počítače, ktoré bleskovo prepočítavajú akcie 

Microsoftu na poľské dlhopisy, dlhopisy na opcie blízkovýchodnej ropy, opcie na 
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švajčiarské franky, franky na doláre, doláre na akcie, libry, ruble, zloté. Toffler preto 

napriek všetkým ekonómom usudzuje, že svet nesmeruje k jednej mene, ale k množstvu 

mien. Tretia vlna, počítače, elektronické peniaze umožňujú návrat k tek rôznorodosti, 

ktorá existovala pred priemyselnou érou.   

 

Megatrendy informa čnej spolo čnosti Johna Naisbitta 

 

    John Naisbitt je americký prognostik a futurológ, publicista a manažér, zakladateľ a 

vedúci poradenskej firmy Megatrends, Ltd., autor slávnej knihy Megatrendy, pôsobil ako 

riaditeľ IBM, Eastman Kodak, pôsobí ako hosťujúci profesor Harvard University, poradca a 

prednášateľ, radí politikom a svetovým korporáciam, žije v Telluride, Colorado, USA 

   Publikoval knihy Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives (1982), Re-

Inventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the New 

Information Society (co-author) (1985), Year Ahead: 1986. Powerful Trends Shaping Your 

Future (1985), Megachoices: Options for Tomorrow´s World (1985), Year Ahead: 1987 

(1986), Megatrends 2000. Ten New Directions For the 1990´s (1990), Megatrends for 

Woman. From Liberation to Leadership (co-author) (1992), Japan´s Identity Crisis (co-

author) (1992), Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More Powerful Its 

Smallest Players (1994), When the Canary Stops Singing. Women´s Perspectives on 

Transforming Business (foreword) (1994), Megatrends Asia. Eight asian Megatrends That 

are Reshaping Our World  (1996), Megachallenges. A COMPASS for the 21st Century (co-

author) (1998), Ecology. How Environmental Trends Are Reshaping the Global Economy 

(co-author) (1998), High Tech - High Touch. Technology and Our Search for Meaning (co-

author) (1999). 

   John Naisbitt publikoval v roku 1984 knihu Megatrendy alebo Nové smery pretvárajúce 

náš život. V tejto knihe popísal desať základných megatrendov, ktoré pretvárajú industriálnu 

spoločnosť na spoločnosť informačnú. Pre identifikáciu týchto megatrendov použil metódu 

obsahovej analýzy. Megatrendy samozrejme identifikoval na príklade americkej spoločnosti. 

Pôsobenie týchto megatrendov je však dnes celosvetové prispôsobené podmienkám a 

úrovni konkrétnej krajiny.  

   Týchto desať megatrendov pretvárajúcich industriálnu spolo čnos ť zhrnul Naisbitt 

nasledovne: 
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1. Hoci si i na ďalej myslíme, že žijeme v industriálnej spolo čnosti, v podstate sme sa 

zmenili na ekonomiku založenú na tvorbe a rozde ľovaní informácií. 

2. Pohybujeme sa v dvojitom smere "vyspelá technika / vysoká citlivos ť" a pre každú 

technológiu h ľadáme kompenza čnú ľudskú reakciu. 

3. Už si nemôžeme dovoli ť luxus pôsobi ť v rámci izolovaného, sebesta čného, 

národného ekonomického systému, musíme si teraz uve domi ť, že sme sú časťou 

globálneho hospodárstva. 

4. Reštrukturujeme sa zo spolo čnosti založenej na krátkodobých záujmoch a 

prínosoch v prospech riešenia vecí  

5. V mestách a štátoch, v malých organizáciach a pobo čkách sme opätovne objavili 

schopnos ť inovova ť a dosahova ť výsledky zdola nahor. 

6. Presúvame sa od inštitucionálnej pomoci k vä čšiemu spoliehaniu sa na seba 

samého vo všetkých aspektoch nášho života. 

7. Objavujeme, že rámec reprezentatívnej demokracie sa  stal zastaralý v ére okamžite 

zdieľanej informácie. 

8. Vzdávame sa svojej závislosti na hierarchických štr uktúrach v prospech 

informa čných sietí. To bude obzvláš ť dôležité pre podnikate ľskú sféru. 

9. Čoraz viac Ameri čanov žije na Juhu a na Západe, nechávajú za sebou s taré 

priemyselné mestá na Severe. 

10. Od obmedzenej spolo čnosti typu bu ď / alebo s obmedzeným rozsahom možností 

osobného výberu explodujeme do vo ľnej spolo čnosti poskytujúcej viacero 

možností výberu. 

   V roku 1994 publikoval Naisbitt knihu Globálny paradox, v ktorej  pojednáva o na pohľad 

paradoxnej a prekvapujúcej súvislosti súčasného civilizačného vývoja, ktorá sa však stále 

zreteľnejšie prejavuje ako často neočakavané a nevysvetliteľné dianie, ktorého sme dnes 

každodennými svedkami vo všetkých častiach sveta. Túto paradoxnú a prekvapujúcu 

súvislosť Naisbitt nazval Globálnym Paradoxom a sformuloval ju do podnadpisu knihy, ktorý 

znie Čím je väčšia svetová ekonomika, tým mocnejší sú jej najmenší hráči.  

   Vzrast sily malých účastníkov svetového diania je to, čo každodenne udivuje celý svet. 

Vzrast veľkosti svetovej ekonomiky znamená zároveň úpadok sily jej veľkých a neobratných 
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účastníkov. Svetová ekonomika tak nesmeruje k vytvoreniu jedného obrovského gigantu 

založeného na hierarchii a centrálnom riadení, ale je založená na celosvetových trendoch 

smerujúcich k politickej nezávislosti a samoriadeniu jej malých účastníkov na jednej strane, 

ktorí však na druhej strane vytvárajú stále viac ekonomických aliancií, dávajú sa tak dokopy 

a vytvárajú tak svetovú ekonomiku ako sieť navzájom prepojených,vzájomne závislých a 

vzájomne komunikujúcich malých ekonomických subjektov alebo malých hráčov, ako tieto 

malé ekonomické subjekty nazval Naisbitt. Naisbitt identifikuje mnoho paradoxov, ktorých 

sme svedkami v dnešnom dramaticky sa meniacom svete, a ktoré spolu vytvárajú jeden 

Globálny Paradox, jednu prekvapujúcu podobu svetovej ekonomiky. Záujem jeho knihy sa 

však sústreďuje na nasledovné paradoxy, ktoré nastávajú stále častejšie, a ktorých sme 

každodennými svedkami (Naisbitt 1994):  

1. Čím väčšia je svetová ekonomika, tým mocnejší sú jej najme nší hrá či. 

2. Štúdium najmenších ekonomických hrá čov stále viac splýva so štúdiom ako 

funguje prebiehajúci ve ľký tresk svetovej ekonomiky, a teda princípy fungov ania 

malých ekonomík sa zhodujú s princípmi fungovania s vetovej ekonomiky. 

3. Výsledkom diania vo všetkých oblastiach svetovej ek onomiky sú menšie a 

silnejšie jednotky. 

4. Tak ako sa svet integruje ekonomicky, tak sá jednot livé časti stávajú stále 

početnejšími a menšími a významnejšími. Globálna ekono mika rastie a rozmery 

častí sa zmenšujú. Rast po čtu malých hospodárskych subjektov je úmerný rastu 

sily svetovej ekonomiky. 

5. Čím sa svetová ekonomika stáva vä čšou a otvorenejšou, tým jej dominuje viacej 

malých a stredných spolo čností. 

6. Jednou z neartikulovaných prí čin vzniku a rastúceho po čtu strategických aliancií 

je snaha spolo čností zabráni ť tomu, aby sa stávali vä čšími. Ve ľké spolo čnosti si 

uvedomujú nevýhody, ktoré by vyplývali z ich ďalšieho zvä čšovania. 

7. Čím menšími robíme obchodné jednotky, tým efektívnej šie globalizujeme naše 

ekonomiky. 

8. Súčasná demokracia a revolúcia v telekomunikáciách pri náša potrebu rovnováhy 

medzi tribalistickým a univerzalistickým na novej ú rovni. Demokracia vo ve ľkej 

miere zvä čšuje a znásobuje kme ňovú asertivitu, zatia ľ čo represia pôsobí opa čne. 
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9. Elektronika napomáha na jednej strane tribalizácii a na strane druhej napomáha 

globalizácií. Elektronika tak vytvára rovnováhu med zi veľkos ťou a silou globálnej 

ekonomiky a množstvom a silou jej malých hrá čov. 

10. Základná mantra nového veku Mysli globálne a konaj lokálne sa mení vo svoj opak 

a dnes znie : Mysli lokálne a konaj globálne. 

11. Čím viac sa stávame univerzalistickí, tým viac triba listicky konáme. 

12. Čím viac sa stáva angli čtina druhým jazykom, tým vä čší význam nadobúda 

materský jazyk. 

13. Čím je viacej demokracie, tým viacej štátov vzniká. Rast po čtu malých štátov tak 

súvisi s postupom demokracie a globalizáciou ekonom iky. 

14. Tak ako sa stáva globálna ekonomika vä čšou, jednotliví národní hrá či sú menší a 

menší. 

15. Idea, že centrálna vláda je najvýznamnejšou časťou vládnutia je zastaralá. V post-

zastupite ľskej demokracii ľudia sa zastupujú sami, a nakoniec sa každý stáva 

politikom.  

 

   John Naisbitt pokladá telekomunikácie za riadiacu silu, ktorá simultánne vytvára čoraz 

väčšiu globálnu ekonomiku a robí jej časti čoraz menšími a silnejšími. Telekomunikácie 

podľa neho budú poskytovať infraštruktúru každému priemyselnému odvetviu a každej 

spoločnosti, ktorá bude musieť súťažiť na skutočne svetovom trhu. Bez telekomunikácií 

nijaké priemyselné odvetvie a nijaká spoločnosť sa nebude môcť zúčastniť súťaže na 

svetovom trhu. Telekomunikačný biznis bude rásť a znásobovať sa tak, ako bude  svetová 

ekonomika smerovať ku globálnej vzájomnej prepojenosti.  

    Telekomunikačný priemysel, ktorý zahŕňa telefóny, televíziu, počítače a spotrebnú 

elektroniku, časom vstúpi do obdobia formujúceho tvorivého chaosu a bude výrazne 

ovplyvňovať budúcu podobu svetovej ekonomiky. V oblasti telekomunikácií budú naberať 

na sile štyri veľké myšlienky, ktoré sa budú postupne realizovať. Tieto štyri veľké 

myšlienky budú mať takúto podobu: 

 

• Zlievanie technológií je spojené so vzájomnou prepojenosťou počítačov, telefónov a 

televízie a vedie k vzniku telefónno-televízno-počítačových hybridov. Ich vstup ako 

osobných komunikačných systémov na trh vedie k posunu ťažiska záujmu 
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telekomunikačného priemyslu od riešenia problémov obchodu pomocou technológie 

k zvýšeniu výkonnosti jednotlivcov prostredníctvom schopnosti komunikovať 

s kýmkoľvek. Tento posun bude znamenať prechod od riadenia obchodom k riadeniu 

jednotlivcom. To je tiež súčasťou Globálneho Paradoxu, čím väčšia je svetová 

ekonomika, tým silnejší sú jej malí hráči. Spoločnosti, ktoré budú existovať v ďalších 

desaťročiach, budú ústretové komunikačným potrebám jednotlivcov a budú 

zohľadňovať individualitu každého, s kým budú komunikovať. 

 

• Strategické aliancie budú vznikať vo veľkých množstvách  s cieľom uspokojovať 

potreby v spotrebiteľom riadenom informačnom veku. 

 

• Vytváranie globálnej siete bude spojené s postupným prepájaním jednotlivých sietí 

navzájom. Tak ako sa stáva čoraz jasnejšie smerovanie telekomunikačnej revolúcie, 

vývoj smeruje k vytváraniu globálnej telekomunikačnej siete sietí, ktorá umožní 

komukoľvek kdekoľvek na svete spojiť sa s kýmkoľvek iným. Táto digitálna globálna 

pavučina sietí umožní jednotlivcom komunikovať s kýmkoľvek kdekoľvek na planéte 

v reálnom čase, a zmení tak spôsoby práce, spôsoby hry, spôsoby pohybu a cesty 

vnímania spoluobčanov a spolukomunikujúcich z globálnej siete. 

 

• Osobné telepočítače sa stanú dostupné a potrebné pre každého. V podstate každý 

bude môcť mať doma alebo na pracovisku telepočítač, prostredníctvom ktorého bude 

môcť komunikovať hlasom, údajmi, výzorom alebo videom. 

 

   Podľa Naisbitta v globálnej ekonomickej sieti 21.storočia informačné technológie budú 

riadiť zmenu, tak ako výroba riadila zmenu v industriálnej ére. Okrem privatizácie a 

vzdelania nič nebude môcť väčšmi prispieť k správnemu ekonomickému rozvoju štátu, 

ako existencia telekomunikačnej infraštruktúry. Bez telekomunikačnej infraštruktúry 

ekonomiky jednotlivých krajín budú upadať. 

   Podľa Johna Naisbitta v Globálnom Paradoxe najväčši priemysel svetovej ekonomiky, 

ktorým je turizmus, je riadený - tak ako žiadny iný - individuálnymi rozhodnutiami. To je 

príkladom toho, že najmenší hráči rozhodujú, a odráža aj paradox, ktorý spočíva v tom, že 

čím univerzalistickejší sa stávame, tým tribalistickejšie konáme. John Naisbitt na základe 

tejto skutočnosti prišiel k záveru, že čím viac integrujeme svet, tým viac diferencujeme 

naše skúseností.  
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   Pre mnoho krajín sveta turizmus je najväčší výrobca peňazí a je zároveň najsilnejším 

sektorom financovania globálnej ekonomiky. Naisbitt uvádza turizmus nielen ako príklad 

Globálného Paradoxu, ale tiež tvrdí, že turizmus je v súčasnosti najväčší svetový 

priemysel globalizovaného sveta. Na podopretie tohoto tvrdenia o turizme ako najväčšom 

globálnom priemysle sveta uvádza Naisbitt nasledovné údaje: 

 

• Turizmus zamestnáva celosvetovo 204 miliónov ľudí, teda každý deviaty pracovník 

pracuje v turizme, t.j. 10,6 percenta globálnej pracovnej sily. 

 

• Turizmus je vedúci prispievateľ k rozvoju ekonomiky, produkujúc neuveriteľných 10,2 

percenta svetového hrubého domáceho produktu. 

 

• Turizmus je vedúci producent daňových príjmov, čo predstavuje 655 miliárd dolárov. 

 

• Turizmus je najväčší svetový priemysel, podľa hrubej produkcie približne 3,4 bilióna 

dolárov. 

 

• Turizmus zahŕňa asi 10,9 percenta spotrebiteľských výdavkov, 10,7 percenta všetkých 

kapitálových investícií a 6.9 percenta všetkých vládnych výdavkov. 

 

   Očakávaný rast globálneho turizmu je asi 6,1-percentný, teda o 23 percent rýchlejší ako 

očakávaný rast svetovej ekonomiky. Navyše medzi rokmi 1990 a 1993 zamestnanosť 

v cestovaní a turizme sa zvyšovala o 50 percent rýchlejšie ako svetová zamestnmanosť. 

Podľa predpovedí Svetovej cestovateľskej a turistickej rady cestovanie a turizmus vytvorí 

celosvetovo 144 miliónov pracovných miest v období oddnes po rok 2005, z toho 112 

miliónov v rýchlo rastúcich ekonomikách ázijsko-pacifického regiónu. Turizmus sa v USA 

stal aj najväčším zdrojom príjmov zo zahraničia. V roku 1991 v USA dosiahli tieto 

zahraničné príjmy z turizmu 51 miliárd dolárov, čím turizmus predstihol 

poľnohospodárstvo, ktoré dosiahlo zahraničné príjmy iba 39 miliárd dolárov. Turizmus sa 

tak stal najväčším exportným americkým priemyslom. John Naisbitt uvádza, že ak je 

turizmus najväčším prispievateľom k rozvoju svetovej ekonomiky, potom je zaujímavá 

skutočnosť, prečo domáci politici a tvorcovia medzinárodných dohôd venujú turizmu tak 

málo pozornosti. Jedným z vysvetlení podľa Naisbitta je, že turizmus je multikomponentný 
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priemysel, z ktorého veľa častí sa posudzuje a pripája k iným ekonomickým sektorom, ako 

napr. letectvo k doprave, obchody so suvenírami alebo reštaurácie k službám alebo hotely 

a ubytovanie ku komerčnému sektoru. 

   John Naisbitt za významnú a perspektívnu pokladá tú časť turizmu, ktorú on nazýva 

ekoturizmus. Naisbitt uvádza definíciu ekoturizmu, tak ako je uvedená v knihe 

Znovuzrodenie prírody, vydanej Audubonskou spoločnosťou. Podľa tejto definície 

ekoturizmus je účelové cestovanie do prírodných oblastí za porozumením kultúrnej a 

prírodnej histórie prostredia, pričom integrita ekosystému ostáva zachovaná a zároveň je 

to poskytovanie ekonomických príležitostí, ktoré robia zachovanie prírodných zdrojov 

finančne ziskovým pre obyvateľov domáceho regiónu. Podľa Naisbitta sa v USA uvažuje o 

potenciálnom trhu pre ekoturizmus. Podľa Donalda Hawkinsa z Univerzity Georgea 

Washingtona približne 4 až 6 miliónov Američanov cestuje každý rok na výlety vzťahujúce 

sa k prírode a približne 30 miliónov Američanov patrí k environmentálnym organizáciam. 

 

   Podľa Naisbitta k niektorým výhodam ekoturizmu patria tieto skutočnosti: 

 

• Ekoturizmus prispieva k zachovaniu lokalít. Napríklad v Rwande bola vláda pod tlakom 

na vyrúbanie lesných lokalít horských goríl, aby sa urobili cesty na dopravu úrody a pre 

dobytok. Namiesto toho však tieto oblasti otvorili pre ekoturizmus, návštevníci platia 

170 dolárov za to, aby mohli vidieť horské gorily a tento zdroj sa stal primárnym 

zdrojom príjmov v oblasti. 

 

• Ekoturizmus prispieva k záchrane dažďových lesov. Naisbitt uvádza príklad rastu počtu 

turistov, ktorí chcú vidieť živé dažďové tropické lesy v oblasti od Thajska až po 

Kostariku. Títo turisti do tejto oblasti neprichádzajú preto, aby videli vyklčované a 

spálené lesy a farmárčenie na miestach, kde boli tieto lesy. 

 

• Ekoturizmus zamestnáva ľudí. Naisbitt uvádza napríklad potrebu sprievodcov a 

strážcov v navštevovaných lokalitách a aj to, že potraviny a ďalšie tovary a služby by 

mali pochádzať z lokálnej ekonomiky. 

 

Ekoturizmus je cesta k získavaniu príjmov zo zahraničia. Naisbitt uvádza, že v mnohých 

krajinách, napr. v Rwande, Keni, Kostarike alebo Nepále ekoturizmus je popredný zdroj 

príjmov zo zahraničia. 
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Fázy vzostupu informa čnej spolo čnosti pod ľa Aharona Kellermana 

 

   Izraelský vedec a viceprezident University of Haifa profesor Aharon Kellerman popísal 

etapy vývoja informačnej spoločnosti vo svojej štúdii Fázy vzostupu informa čnej 

spolo čnosti . Začiatok vytvárania informačnej spoločnosti chápe ako synergiu štyroch 

spoločenských systémov, ktorými podĺa neho boli industriálna spoločnosť, kapitalizmus, 

studená vojna a kultúra jako informácie (Kellerman 2000). Spoločným pôsobením týchto 

štyroch systémov bol odštartovaný proces vytvárania informačnej spoločnosti. Kellerman 

rozdelil doterajší proces vytvárania informačnej spoločnosti na tri fázy (Kellerman 2000). 

Sú to  tieto fázy: 

 

• informa čne bohatá spolo čnos ť - information-rich society (obdobie od šesťdesiaych 

po sedemdesiate roky 20.storočia) 

 

• informa čne založená spolo čnos ť - information-based society  (obdobie od 

osemdesiatych až deväťdesiatych rokov 20.storočia) 

 

• Informa čne dominantná spolo čnos ť - information-dominated society (obdobie od 

deväťdesiatych rokov 20.storočia po dnes). 

 

 

Informa čne bohatá spolo čnos ť (information-rich society) 

 

   Kellerman túto fázu vývoja informačnej spoločnosti považuje za prvú fázu, ktorá je 

charakteristická širokým zavádzaním informačných technológií, šírením informačných 

aktivít, vytváraním informačnej zamestnanosti a informačnou produkciou. Ide vlastne o tú 

fázu vývoja informačnej spoločnosti, v ktorej rozhodujúci vplyv v ekonomike USA začal 

nadobudať sektor ekonomiky USA, zaoberajúci sa spracovávaním informácií rozhodujúce 

postavenie v ekonomike. Tento sektor bol charakteristický rastom informačných 

pracovných miest resp. informačnou produkciou. V ďalších fázach vývoja informačnej 

spoločnosti sa tento informačný sektor postupne transformoval do informačnej ekonomiky 

resp. do novej ekonomiky. 
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Informa čne založená spolo čnos ť (information-based society) 

 

   Kellerman druhú fázu vývoja informačnej spoločnosti spája s rastom množstva 

informácií, informačnou technológiou a zamestnanosťou. Túto fázu zaraďuje do obdobia 

osemdesiatych až deväťdesiatych rokov 20.storočia. Charakterizuje ju tromi základnými 

trendami globalizáciou, špecializáciou a konektivitou. Globalizáciu spája prudkým 

rozvojom medzinárodnej telefónie, Internetu a kábelovej a satelitnej televízie. Tieto 

technologické vymoženosti výrazne zredukovali alebo presunuli medzinárodné hranice na 

pohyb informácií. Toto sa stalo evidentným skoro vo všetkých oblastiach ekonomiky, 

spoločnosti a kultúry  vrátane správ, bankovníctva, komercie a spoločenských kontaktov. 

Špecializáciu spája s rozširovaním informačných zariadení ako telefónov, mobilných 

telefónov, faxov, osobných počítaćov a ďalších. Konektivitu spája s možnostiami Internetu 

a so vzrastajúcim prepojením individuálnych zákazníkov s producentami tovarov a 

poskytovateľmi služieb jako aj medzi poskytovateľmi služieb navzájom. 

 

Informa čne dominantná spolo čnos ť (information-dominated society) 

 

   Kellerman považuje túto fázu vývoja informačnej spoločnosti za súčasnú fázu jej 

vývoja. Charakterizuje ju vedúcou rolou informačnej produkcie, prenosu a použitia 

v ekonomických a sociálnych aktivitách. Informácie sa stávajú hlavným produktom. 

Informačné média začínajú fúzovať jedno s druhým. Informácie sa stávajú kultúrou. Táto 

fáza prebieha od konca deväťdesiatych rokov 20.storočia podnes.  

   Súčasnú podobu informačnej spoločnosti popisuje Kellerman nasledovnými 

charakteristikami: 

• Technológiou. Sofistikovaná informačná technológia pre produkciu, záznam, prenos a 

obnovovanie informácií všetkých formátov vedie k vyššej úrovni konektivity, globalizácie a 

závislosti na informačných technológiach. 

• Produkciou. Eytenzívna produkcia informácií vedie k rastu pracovnej sily zamestnanej 

priamo alebo nepriamo v informaćných aktivitách. 

• Ekonomikou.  Informácie sa stávajú hlavnou komoditou. Sú kupované a predávané vo 

vzrastajúcej miere. 
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• Operáciami. Špeciálne kanály prenosu informácií môžu byť nahradzované integrovanými 

kanálmi. 

• Kultúrou. Ekonomický a spoločenský akcent na informácie ich pretvára do podoby 

kultúry. Informácie pôsobia jako kultúra.  

 

Postkapitalistická spolo čnos ť Petra F. Druckera 

 

    Peter Ferdinand Drucker (1909) je americký ekonóm, sociológ a publicista, poradca 

v oblasti manažmentu, pôvodom z Rakúska. Narodil sa vo Viedni, Rakúsko, pracoval 

v malej banke vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko. Od roku 1929 pôsobil ako novinár 

a zahraničný korešpondent, od roku 1937 žije v USA, od roku 1942 do roku 1949 pôsobil 

ako profesor filozofie a politických vied na Bennington College, od roku 1950 do roku 

1972 pôsobil ako profesor manažmentu na Graduate School of Business na New York 

University. Od začiatku sedemdesiatych rokov pôsobí ako profesor sociálnych vied na 

Claremont Graduate School v Kalifornii, USA, zakladateľ modernej teórie manažmentu a 

sociálnej ekológie, zaoberá sa teóriou manažmentu, svetovou hospodárskou politikou, 

stratégiou riadenia a organizáciou top manažmentu, vytvoril koncept postkapitalistickej 

spoločnosti, žije v Claremonte, Kalifornia, USA.  

  Peter F. Drucker v súčasnosti patrí medzi špičkových odborníkov sveta v oblasti analýzy, 

interpretácie a predpovedania prebiehajúcich zmien vo svete. je jedným zo zakladateľov 

manažmentu ako vedy a sociálnej ekológie. Je autorom mnohých vynikajúcich publikácií o 

manažmente a ekonomických, politických a sociologických štúdií. Je členom mnohých 

národných i medzinárodných vedeckých spoločností. Jeho dielo ocenili 21 čestnými 

doktorátmi, medzi inými aj univerzity v USA, Belgicku, Anglicku, Japonsku, Španielsku a 

Švajčiarsku. 

   Peter Drucker napísal a publikoval knihy The End of Economic Man (1939), The Future 

of Industrial Man (1942), Concept of the Corporation (1946), The New Society. The 

Anatomy of the Industrial Order (1950), The Effective Executive (1954), Managing for 

Results (1954), The Practice of Management (1954), America´s Next Twenty Years 

(1955), Landmarks of Tomorrow (1959), The Concept of Corporation (1964), The Age of 

Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society  (1967), Man, Ideas and Politics (1967), 

The Effective Executive (1967), Technology, Management and Society (1972), 
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Management. Tasks, Responsibilities, Practices (1973), The Unseen Revolution. How 

Pension Fund Socialism Come to America (1976), Toward the Next Economics (1976), 

Managing in Turbulent Times (1980), The Changing World of the Executive (1982), 

Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles (1985), The Frontiers of 

Management. Where Tomorrow´s Decisions are Being Shaped Today (1986), The New 

Realities (1989), Adventures of a Bystander (1989), Managing the Non-Profit Organization 

(1990), Managing for the Future. The 1990s and Beyond (1992), The Pension Fund 

Revolution (1992), The Ecological Vision (1992), Post-Capitalist Society (1993), Managing 

in a Time of Great Change (1995), Peter Drucker on the Profession of Management 

(1998), Management Challenges for the 21st Century (1999). 

   Kniha Postkapitalistická spoločnosť je významným príspevkom k analýze prebiehajúcich 

zmien, ktoré transformujú súčasnú ľudskú civilizáciu a svojím charakterom a významom ju 

možno priradiť k takým prácam, ako je Posun Moci Alvina Tofflera, Megatrendy 2000 

Johna Naisbitta alebo Koniec dejín Francisa Fukuyamu. Peter F. Drucker v tejto knihe 

analyzuje charakter prebiehajúcej transformácie a opisuje novovznikajúcu spoločnosť, 

ktorú nazýva postkapitalistickou spoločnosťou alebo tiež spoločnosťou znalostí, ďalej sa 

venuje analýze politického systému tejto spoločnosti a veľkú časť knihy venuje hlavnému 

zdroju jej rozvoja, ktorými sú znalosti. 

 

Transformácia ako prechod k spolo čnosti znalosti 

 

   Podľa Druckera je prebiehajúca transformácia ďalšou z radu transformácií, ktoré 

pravidelne nastávajú v histórii Západu v priebehu niekoľkých storočí. Takúto 

transformáciu charakterizuje proces, keď počas niekoľkých krátkych desaťročí spoločnosť 

pretvára samu seba - mení sa jej pohľad na svet, základné hodnoty, sociálna a politická 

štruktúra, umenie, kľúčové inštitúcie a po 50 rokoch je tu celkom nový svet. My sami, 

hovorí Drucker, teraz žijeme v čase  takejto transformácie, keď sa tvorí postkapitalistická 

spoločnosť. Prebiehajúca transformácia však nie je obmedzená iba na západnú 

spoločnosť, ale ide o transformáciu celej civilizácie. Táto dnešná transformácia sa 

neskončí skôr ako v roku 2010 alebo 2020, ale už dokázala zmeniť politickú, ekonomickú, 

sociálnu a mravnú tvar sveta.  

   Druckerova predstava novej postkapitalistickej spoločnosti vychádza z faktu, že 

predpovedať ako bude postkapitalistický svet vyzerať, je stále riskantné, ale napriek tomu 

je možné s určitou mierou pravdepodobnosti predpokladať, aké nové otázky sa vynoria a 
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v čom budú spočívať novo sa objavujúce veľké problémy. V mnohých  oblastiach sa dá 

opísať, čo nebude fungovať. Podľa Druckera je v podstate isté, že nová spoločnosť bude 

zároveň nesocialistická a postkapitalistická a je tiež isté, že prvotným zdrojom budú 

znalosti. Peter Drucker chápe postkapitalistickú spoločnosť ako spoločnosť znalostí, ktorá 

je výsledkom dlhoročného vývoja kapitalistickej spoločnosti a jej následnej transformácie. 

Táto transformácia prešla vo svojej histórii tromi fázami prechodu, a to priemyselnou 

revolúciou, revolúciou produktivity a manažérskou revolúciou. 

 

Priemyselná revolúcia 

 

   Prvou fázou prechodu k spoločnosti znalostí je priemyselná revolúcia, ktorá je spojená 

s vynálezom technológie. Samotné slovo technológia určuje charakter vývoja, pretože 

kombinuje slovo techné, ktoré znamená remeselnú zručnosť so slovom logos, ktoré 

označuje organizované, systematické a účelové poznávanie.  

   Premena skúsenosti na poznanie, učenia majstrov na školské učebnice, tajomstva na 

metodológiu a činnosti na aplikované poznanie boli základnými prvkami priemyselnej 

revolúcie, ktorá znamenala celosvetovú transformáciu spoločnosti a civilizácie 

prostredníctvom technológie. Práve tieto zmeny boli príčinou nevyhnutnosti a dominancie 

moderného kapitalizmu. Technické zmeny dosiahli takú rýchlosť, ktorá vytvorila takú 

potrebu kapitálu, ktorá ďaleko prevyšovala potreby jednotlivého remeselníka. Nové 

technológie si tiež vyžiadali koncentráciu výroby a jej presun do tovární. Poznanie 

nemohlo byť aplikované v tisíckach a desiatkach tisíckach malých individuálnych dielní a 

v domácom priemysle na dedinách. Vyžadovalo si koncentráciu výroby pod jednou 

strechou. Výroba zmenila svoju základňu a dostala nový technologický základ. 

Následkom toho sa kapitalisti takmer cez noc stali centrom ekonomiky a spoločnosti. 

 

Revolúcia produktivity 

 

   Revolúcia produktivity je ďalšou fázou transformácie kapitalistickej spoločnosti na 

spoločnosť znalostí. Drucker uvádza, že to, čo prekonalo nevyhnutné rozpory kapitalizmu, 

teda odcudzenie a zbedačenie proletariátu, bola práve revolúcia produktivity. Za otca 

revolúcie produktivity považuje Fredericka Winslowa Taylora, ktorý v roku 1881 ako prvý 

aplikoval poznanie pri štúdiu práce, pri analýze práce a pri jej organizácii. Taylor si 

postavil za cieľ pomôcť robotníkom zvýšiť ich produktivitu tak, aby mohli dostávať slušnú 
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mzdu. Nebol pritom motivovaný zvyšovaním výkonnosti alebo vytváraním zisku pre 

vlastníkov. Až do svojej smrti zdôrazňoval, že tým, kto získa hlavnú časť plodov zvýšenej 

produktivity, musí byť robotník, nie vlastník. Jeho hlavným motívom bolo vytvorenie 

spoločnosti, v ktorej majú vlastníci i robotníci spoločný záujem na zvýšení produktivity a 

môžu vybudovať harmonické vzťahy na základe aplikácie poznania pri práci.  

   Úspechy Japonska, ktoré dosiahlo po druhej svetovej vojne, ukazujú pochopenie 

súvislostí v oblasti produktivity, tak ako ich chápal Taylor. Základom Taylorovho prístupu 

bolo využívanie znalostí pri práci, čo výrazne zvýšilo produktivitu. Drucker uvádzal, že 

kým všetky ranné ekonomické mocnosti modernej histórie - Anglicko, USA a Nemecko sa 

konštituovali vďaka svojmu vedúcemu postaveniu v nových technológiach, tak všetky 

mocnosti v období po druhej svetovej vojne - najskôr Japonsko, potom Južná Kórea, 

Tchaj-wan, Hongkong, Singapúr - vďačia za svoj vzostup Taylorovmu poznaniu výcviku. 

Umožnil im v podstate zo dňa na deň dosiahnuť s dovtedy väčšinou preindustriálnymi, a 

preto aj lacnými pracovnými silami, produktivitu svetovej úrovne. 

 

Manažérska revolúcia 

 

   Manažérska revolúcia predstavuje tretiu fázu prechodu k postkapitalistickej spoločnosti. 

V súčasnom období došlo k zmene tradičných zdrojov, hlavným zdrojom sa stali znalosti, 

kým tradičné výrobné faktory pôda, práca a kapitál sa stali druhoradými. Tieto tradičné 

faktory môžu byť získané, ak máme k dispozícií potrebné znalosti, také, ktoré prinášajú 

sociálne a ekonomické výsledky. To, že znalosti sú dnes aplikované na poznanie, je tretí 

a možno aj posledný krok v transformácii poznania. Manažment je potom poskytovanie 

znalostí o tom, ako môže byť dnešné poznanie čo najlepšie využité, aby prinášalo 

výsledky. Okrem toho sú znalosti využívané na systematické inovovanie. Túto tretiu 

zmenu v dynamike poznania nazýva Drucker manažérskou revolúciou.  

   Rozšírenie manažérskej revolúcie po celom svete trvalo menej ako 50 rokov, kým 

revolúcii produktivity to trvalo 70 rokov a priemyselnej revolúcii 100 rokov. Manažment je 

generickým orgánom spoločnosti znalostí. Manažment bol fakticky vynájdený pred vyše 

tisíc rokmi, ale nebol objavený skôr, ako po skončení druhej svetovej vojny. Prevzatie 

amerického manažmentu stojí pri koreňoch úspechov Japonska a Južnej Kórey. 

Chápanie manažmentu sa tiež postupne vyvíjalo. Pojem manažér označoval spočiatku 

toho, ktorý je zodpovedný za prácu svojich podriadených, v 50-ych rokoch označoval 

toho, kto je zodpovedný za výkonnosť ľudí a podľa Druckera dnes správna definícia 
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manažéra označuje človeka, ktorý je zodpovedný za aplikáciu a účinnosť znalostí. Táto 

zmena znamená, že znalosti dnes pokladáme za základný zdroj a skutočnosť, že znalosti 

sa stali najvýznamnejším zdrojom, je tým, čo súčasnú spoločnosť robí spoločnosťou 

postkapitalistickou. 

 

Spolo čnos ť organizácií 

 

   Ďalšou významnou charakteristikou transformujúcich sa spoločností rozvinutých krajín 

je skutočnosť, že sa stali  spoločnosťami organizácií, čo veľmi úzko súvisí s využívaním 

znalostí. Drucker v tejto súvislosti uvádza, že spoločnosť sa vo všetkých vyspelých 

krajinách stala spoločnosťou organizácií, v ktorej sa väčšina sociálnych úloh realizuje 

v organizáciách a prostredníctvom organizácií - podnikov a odborov, ozbrojených síl a 

nemocníc, škôl a univerzít, veľkého množstva organizácií verejných služieb - niektoré 

z nich sú štátnymi inštitúciami, ale oveľa viac ich je nezárobkovými organizáciami 

sociálneho sektora. Funkciou organizácie je produktívne využitie znalostí. Organizácie sa 

stali vo všetkých vyspelých krajinách ústredným prvkom spoločnosti v dôsledku prechodu 

od poznania k znalostiam. Čím sú znalosti špecializovanejšie, tým sú aj efektívnejšie. 

    V postkapitalistickej spoločnosti sa funkcia organizácií mení oproti tradičnému poňatiu 

v kapitalistickej spoločnosti. Základnou charakteristikou organizácie musí byť tvorba 

nového. Každá organizácia potom musí do svojich základov zabudovať najmä tri 

systematické postupy. Po prvé musí všetko ustavične zlepšovať. Po druhé sa každá 

organizácia bude musieť naučiť zužitkovávať vlastný úspech, t.j. vyvíjať nové aplikácie na 

báze vlastných úspešných produktov. A po tretie sa každá organizácia bude musieť 

naučiť inovovať a inovačná činnosť sa môže a mala by sa organizovať ako systematický 

proces. 

    Postkapitalistická spoločnosť musí byť decentralizovaná. Organizácie 

v postkapitalistickej spoločnosti tak stále rozrušujú, dezorganizujú a destabilizujú 

spoločnosť. Musia meniť dopyt po zručnostiach a znalostiach. Každá organizácia, 

založená na znalostiach, je nevyhnutne nenárodná a nespoločenská. Moderná 

organizácia musí fungovať v spoločnosti. 

 

Spolo čnos ť znalostí 
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   Je síce pravdou, že ekonomika zostane aj v budúcnosti trhovou ekonomikou, bude to 

však celosvetová trhová ekonomika. Táto ekonomika si zachová trhové inštitúcie, jej 

podstata sa však zmení. Možno o nej ešte hovoriť ako o kapitalistickej spoločnosti, čiže o 

informačnom kapitalizme, výstižnejšie ju však charakterizujú názvy ako postkapitalistická 

spoločnosť alebo spoločnosť znalostí. Priemyselné odvetvia, ktoré sa v priebehu 

posledných 40 rokov presunuli do centra ekonomiky, sú založené skôr na produkcii a 

distribúcii znalostí a informácií, ako na produkcii a distribúcii predmetov.  

   V postkapitalistickej spoločnosti hlavný zdroj a producent bohatstva sú informácie a 

znalosti. Tvorba znalostí je v súčasnosti už v každej vyspelej krajine tou najväčšou 

investíciou. Drucker v tejto súvislosti uvádza, že všetky vyspelé krajiny vydávajú asi pätinu 

svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na produkciu a rozširovanie znalostí. 

Formálne vzdelávanie, čiže školská výchova mladých ľudí, si vyžaduje asi jednu desatinu 

HDP, kým v čase prvej svetovej vojny to boli 2 %. Zamestnávateľské organizácie 

vynakladajú ďalších 5 % HDP a možno aj viac na vzdelávanie svojich zamestnancov. A 

ďalších 3 - 5 % HDP sa vynakladá na výskum a vývoj, t.j. na produkciu nových poznatkov.  

   Prínos, ktorý určitá krajina alebo firma získava zo znalostí, sa nepochybne musí v stále 

významnejšiej  miere  stávať určujúcim faktorom ich konkurencieschopnosti. A o ich 

ekonomickom a sociálnom úspechu a ich celkovej výkonnosti bude čoraz viac rozhodovať 

produktivita znalostí. Mnohé krajiny, ktoré majú nízku produktivitu znalostí, majú aj 

ekonomické problémy a naopak, krajiny, ktoré majú vysokú produktivitu znalostí, sú 

vysoko konkurencieschopné. Napr. Japonsko v skutočnosti neimportovalo nijako enormný 

podiel technologických znalostí, ale každý poznatok, ktorý získali, dokázali jedinečne 

produktívnym spôsobom využiť. 

   Je pravdepodobné, že produktivita zdrojov sa v postkapitalistickej spoločnosti stane 

hlavnou otázkou ekonomickej teórie. Je tiež základom vzťahov medzi životným prostredím 

a ekonomickým rastom. Drucker dochádza k záveru, že produktivita znalostí bude v čoraz 

väčšej miere určujúcim faktorom konkurenčného postavenia krajiny, odvetvia, firmy. 

 

Potreba novej školy 

 

   Peter F. Drucker predpovedá skorý nástup nového systému vzdelávania spoločnosti, 

ktorý bude zodpovedať potrebám postkapitalistickej spoločnosti. V priebehu niekoľkých 

desaťročí očakáva zmenu tak spôsobu akým sa učíme, ako aj podoby vzdelávacieho 
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procesu. Zmení sa ekonomika vzdelávania, školy sa vymania takmer z úplnej závislosti od 

ľudskej práce a stanú sa do značnej miery závislé od kapitálu.  

   V znalostnej spoločnosti sa škola stane inštitúciou nielen detí, ale tiež dospelých, a to 

najmä dospelých s vyšším vzdelaním. A predovšetkým sa škola v znalostnej spoločnosti 

stane zodpovednou za výkon a výsledky. V súčasnosti nijaká krajina nemá taký 

vzdelávací systém, ktorý by zodpovedal spoločnosti založenej na znalostiach. Žiadna 

krajina sa doteraz nevyrovnala s jeho hlavnými požiadavkami. Žiadna krajina doteraz 

nedokáže robiť to, čo je potrebné. Peter F. Drucker načrtáva základné charakteristiky 

školy znalostnej spoločnosti, ktorými sa bude líšiť od dnešnej školy: 

 

• Škola, ktorú potrebujeme, musí poskytovať všeobecnú gramotnosť vysokého rádu - 

značne prekračujúcu to, čo pojem gramotnosti predstavuje v súčasnosti, 

 

• Študentov všetkých úrovní a každého veku musí motivovať k učeniu a musí v nich 

prebúdzať vôľu k nepretržitému vzdelávaniu, 

 

• Musí byť otvorená tak ľuďom vysoko vzdelaným, ako aj ľuďom, ktorí z akéhokoľvek 

dôvodu v minulosti nemali prístup k vyššiemu vzdelaniu, 

 

• Potrebujeme vzdelávací systém, ktorý poskytne vzdelanie tak v zmysle získania 

vedomostí, ako aj v zmysle nadobudnutia zručností, 

 

• Vzdelávanie už nemôže byť monopolizované školami. Vzdelávanie v postkapitalistickej 

spoločnosti musí prenikať celou spoločnosťou prostredníctvom organizácií všetkých 

typov, podnikov, vládnych agentúr, nezárobkových organizácií, ktoré sa stávajú 

učiacimi a vyučujúcimi inštitúciami, ktoré čoraz vo väčšej miere spolupracujú so 

zamestnávateľmi a zamestnávateľskými organizáciami. 

 

   Peter F. Drucker predpokladá potrebu objavenia sa zásadnej teoretickej práce týkajúcej 

sa problematiky postkapitalistickej spoločnosti s pomyselným názvom Znalosti 

porovnateľnej s Bohatstvom národov Adama Smitha alebo Kapitálom Karola Marxa. 

Podľa neho by bolo krajne trúfalé a smiešne predčasné očakávať takúto knihu dnes. 

Všetko, o čo sa možno pokúsiť, a čo aj Drucker vo svojej práci Postkapitalistická 
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spoločnosť urobil, je opísať spoločnosť a poltický systém v okamihu, keď začíname 

prechod od veku kapitalizmu, ktorý bol prirodzene taktiež vekom socializmu. Podľa 

Druckera však môžeme dúfať, že za 100 rokov bude možné knihu tohoto druhu, aj keď by 

to nebola práve kniha s titulom Znalosti, napísať, a že tiež bude napísaná. Bude to 

signalizovať, že ľudstvo úspešne prešlo cestu, na ktorú sa vydalo. 

 

Kapitalizmus 21.storo čia Roberta B. Reicha 

 

   Americký ekonóm a profesor Harvardovej univerzity Robert B. Reich pôsobil ako hlavný 

ekonomický poradca prezidenta USA Billa Clintona a zároveň zastával funkciu ministra 

práce v prvej vláde USA pod vedením Billa Clintona. Ako jeden z hlavných architektov 

americkej hospodárskej politiky patrí medzi najvplyvnejších mužov americkej i svetovej 

ekonomiky. Medzi hlavné záujmy jeho výskumu patrí vznikajúca globálna svetová 

ekonomika, ale aj základné princípy a zákonitosti jej vytvárania a fungovania. Základné 

poznatky o princípoch a zákonitostiach vytvárania a fungovania globálnej ekonomiky 

uverejnil Reich vo svojej základnej práci Dielo národov s podtitulom Príprava na 

kapitalizmus 21. storočia, ktorá bola v USA vydaná v roku 1991. 

   Reich vo svojej práci Dielo národov, ktorej titul je voľnou parafrázou na názov základnej 

práce klasika ekonomickej teórie, Adama Smitha, Pojednanie o pôvode a podstate 

bohatstva národov, sa pokúsil načrtnúť základné princípy a hybné sily vznikajúcej 

globálnej ekonomiky. Vznik globálnej ekonomiky považuje Reich za natoľko závažný a 

významný, že vzniká potreba nanovo formulovať niektoré základné postuláty tradičnej 

ekonomickej teórie, ktoré s postupujúcou globalizáciou ekonomiky strácajú staré významy 

a nadobúdajú významy nové. Reich sa pokúša načrtnúť nový obraz ekonomického diania, 

ktorý by viac bral do úvahy realitu nadchádzajúcej globálnej ekonomiky a realitu 

spoločnosti, ktorú tento vývoj vytvára. Podľa neho v dobe, keď takmer všetky faktory 

výroby - peniaze, technológie, továrne a zariadenia - bez prekážok prekračujú štátne 

hranice, stráca zmysel samotná idea národnej napr. americkej ekonomiky, amerického 

kapitálu, amerických výrobkov a americkej technológie a táto prebiehajúca transformácia 

ovplyvňuje aj všetky ostatné krajiny, niektoré rýchlejšie a hlbšie a niektoré menej. 

Konvenčné diskusie o hospodárstve - o hrubom národnom produkte, o raste národného 

hospodárstva, o konkurencieschopnosti štátu -  podľa Reicha nesmerujú k jadru veci, 
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podobne ako k nemu nesmerujú ani ničím neprekvapujúce prognózy budúceho vývoja 

ekonomiky. 

   Národná idea stratila podľa Reicha v období vznikajúcej globálnej ekonomiky význam, 

národná ekonomika prakticky prestala existovať a základnou otázkou napr. v USA už nie 

je budúcnosť americkej ekonomiky, ale budúcnosť americkej spoločnosti a tiež osud 

väčšiny Američanov, ktorí prehrávajú v globálnom konkurenčnom boji. Odpoveď na túto 

otázku bude závisieť na tom, či doposiaľ existuje natoľko silný záujem o americkú 

spoločnosť, že všetci, a najmä tí najprivilegovanejší a najúspešnejší, budú ochotní 

prinášať obete, ktoré by pomohli väčšine opäť získať pôdu pod nohami tak, aby sa mohla 

plne zúčastniť novej globálnej ekonomiky. Táto otázka, ktorá je otázkou zodpovednosti, 

stojí podľa Reicha pred všetkými štátmi, ktorých ekonomické hranice sa vytrácajú.  

   Reich predpovedá, že v globálnej ekonomike budúceho storočia prestanú existovať 

národné produkty a technológie, národné korporácie, prestane existovať národný 

priemysel a prestanú existovať aj národné ekonomiky, aspoň v tom zmysle ako ich dnes 

chápeme. Tým jediným, čo podľa Reicha bude aj naďalej vymedzené štátnymi hranicami, 

budú kvalifikácia a znalosti občanov. V tejto novej ekonomickej realite prvoradou 

politickou úlohou každého štátu bude vyrovnať sa s odstredivými silami globálnej 

ekonomiky, ktoré budú ohrozovať vzájomné väzby občanov. Toto sa prejaví v skutočnosti, 

že globálna ekonomika dá tým kvalifikovanejším a chápavejším občanom ešte väčšie 

bohatstvo, zatiaľ čo tým menej kvalifikovaným ponúkne iba klesajúcu životnú úroveň.  

   Reich tvrdí, že v globálnej ekonomike 21. storočia hranice budú strácať ekonomický 

zmysel a tí občania, ktorí budú mať najlepšie šance na prosperitu na svetovom trhu, budú 

v pokušení odhodiť puta národnej príslušnosti a odpútať sa tak od svojich menej 

šťastných spoluobčanov. Predstava pretrvávajúcej existencie národnej ekonomiky ako 

základného celku hospodárskeho diania v rámci štátu už v súčasnej dobe podľa Reicha 

nezodpovedá novej globálnej realite a pretrvávanie tejto predstavy viedlo k chybnej 

diagnóze súčasných hospodárskych a sociálnych problémov a záporne ovplyvnilo 

diskusie o národných cieľoch jednotlivých ekonomík. Následkom toho súčasné 

hospodárske politiky vychádzajú zväčša z chybných predpokladov. 

   Význam myšlienky hospodárskeho národa a s tým spojený hospodársky nacionalizmus 

je podľa Reicha spojený s obdobím priemyselnej veľkovýroby, ktorej štruktúra, 

organizácia, fungovanie a dopady na spoločnosť spôsobili, že ekonomika nachádzajúca 

sa na území jednotlivého štátu bola chápaná ako jeden celok a jej rozvoj a napredovanie 

bolo národným záujmom každého občana tohoto štátu. Blahobyt každého občana bol 
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takto spojený s úspechom národného hospodárstva a tento úspech závisel na úspechu 

hospodárskych subjektov pôsobiacich v rámci tohoto národného hospodárstva.  

   Obraz ekonomiky sa však začal meniť so vznikom nadnárodných korporácií a s tým 

spojenou globalizáciou ekonomiky a trhov. Americké korporácie, ktoré globalizáciu 

ekonomiky odštartovali, pôsobili na jej začiatku ako rozšírenie vplyvu americkej 

ekonomiky a amerických záujmov na teritórium väčšie ako boli hranice národného štátu, 

čiže USA. Neskoršie sa však situácia zmenila a s postupujúcou globalizáciou ekonomiky 

a rastom vplyvu a pôsobnosti nadnárodných korporácií, rastúci vplyv amerických 

hospodárskych subjektov za hranicami USA bol v stále väčšej miere vyvažovaný rastúcim 

hospodárskym vplyvom a vstupom zahraničných hospodárskych subjektov na americký 

trh a postupujúcou stratou amerického charakteru nadnárodných korporácií i amerického 

trhu a americkej ekonomiky.  

   Obranné hospodárske stratégie zamerané na ochranu amerických ekonomických 

záujmov napr. využitím hospodárskeho protekcionizmu, dumpingu a znižovania cien 

americkej pracovnej sily alebo finančných trikov skončili zväčša neúspešne a pokračujúcej 

strate amerického hospodárskeho vplyvu sa týmto spôsobom nepodarilo zabrániť. Reich 

vidí príčinu v chybnom nazeraní a chápaní vývoja globálnej ekonomiky a národných 

ekonomických záujmov v nej.  

   Podľa Reicha nazeranie na americké hospodárske subjekty ako na subjekty 

zabezpečujúce styk Američanov so svetovou ekonomikou a zabezpečujúce rast bohatstva 

jednotlivých obyvateľov USA je v súčasnej dobe zastaralé. A obraz ekonomiky, v ktorej 

hospodársky osud väčšiny Američanov bol neoddeliteľne spojený s osudom americkej 

ekonomiky a amerických korporácií, už neplatí a je obrazom minulosti.  

   Americká ekonomika a americké korporácie prestávajú existovať v podobe, ktorú možno 

zmysluplne odlíšiť od zvyšku globálnej ekonomiky. A naviac americká ekonomika ako 

celok už nemá odlišnú totožnosť, na ktorej by závisel osud Američanov. V tejto súvislosti 

Reich uvádza, že predpoklad, že by oživenie americkej ekonomiky alebo amerického 

priemyslu Američanom pomohlo, svedčí o zastaralom myslení. Podľa Reicha životná 

úroveň Američanov, rovnako ako občanov ďalších krajín, začína závisieť ani nie tak na 

úspechu kľúčových korporácií alebo odvetví štátu, alebo dokonca na niečom, čo sa 

nazýva „ národné hospodárstvo „, ako skôr na celosvetovom dopyte po ich kvalifikácií a 

znalostiach. 

   Reich uvádza, že to čím sa súčasná globálna ekonomika v základe líši od národnej 

ekonomiky obdobia priemyselnej veľkovýroby, je úplne nová organizačná štruktúra a 
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organizačná výstavba tejto ekonomiky. Na konci dvadsiateho storočia sa podľa Reicha 

moderné korporácie iba na prvý pohľad podobajú svojim náprotivkom z polovice storočia. 

Ich názvy, mená a značky síce stále znejú rovnako a symbolizujú americkú ekonomiku, 

stále ako predtým navodzujú predstavu obrovského bohatstva a moci nad obchodom a 

rovnako doteraz majú svoje sídla v budovách zo skla a ocele, avšak pod povrchom týchto 

organizácií sa všetko mení a máločo sa podobá ich pôvodnému stavu.  

   Reich dochádza k záveru, že kľúčové americké korporácie už neplánujú a nerealizujú 

veľkovýrobu tovarov a služieb, nevlastnia obrovské sústavy továrni, strojov, laboratórií, 

skladov a ďalších hmatateľných aktív a ani do takýchto zložitých sústav neinvestujú. 

Taktiež už nezamestnávajú armády továrenských robotníkov a stredných manažérov a 

kľúčové spoločnosti už vlastne ani nie sú americké. Sú stále viac obyčajnou fasádou, za 

ktorou sa to iba hemží hromadou decentralizovaných skupín a podskupín, ktoré neustále 

zadávajú objednávky jednotkám rozptýleným po celom svete.  

   Americké korporácie, podľa Reicha, prešli obrovskou transformáciou a výsledkom je 

dnešná sieťová organizácia týchto korporácií a ich prechod od veľkovýroby tovarov 

k vysokej hodnote svojich tovarov. K takejto podobnej transformácií dochádza podľa 

Reicha aj v iných národných hospodárstvach, ktoré boli tradične zorganizované okolo 

veľkovýroby.  

   V ekonomike zameranej na dosahovanie vysokej hodnoty svojej produkcie a vo vysoko 

zhodnocujúcom podniku zisky už neplynú z veľkovýroby, ale z priebežného objavovania 

nových spojení medzi rôznymi riešeniami a potrebami. Reich tvrdí, že starý rozdiel medzi 

„ tovarom „ a „ službami „ stratil zmysel, pretože značná časť hodnoty vytváranej 

úspešným podnikom a vlastne jediná hodnota, ktorú nemožno ľahko celosvetovo 

zopakovať, zahŕňa mnoho typov služieb : špecializovaný výskum, výrobné a konštrukčné 

služby potrebné k riešeniu problémov, špecializované predajné, marketingové a 

konzultačné služby potrebné k identifikácií problémov a špecializované strategické, 

finančné a manažérske služby.  

   Každý podnik orientovaný na vysokú hodnotu pracuje v odbore poskytovania práve 

takýchto služieb. Reich uvádza, že vysoko zhodnocujúci podnik už nemusí kontrolovať 

obrovské zdroje, nemusí organizovať celé armády výrobných robotníkov alebo vnucovať 

bežnú činnosť. Z tohoto dôvodu nemusí byť organizovaný ako staré pyramídy, ktoré boli 

charakteristické pre štandardizovanú výrobu, kde mocní generálni riaditelia vládli neustále 

sa rozširujúcemu počtu manažérov rôznych úrovní, stále väčším skupinám robotníkov 

platených hodinovou mzdou, a kde sa všetci riadili štandardnými postupmi. Vysoko 
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zhodnocujúci podnik takto organizovaný byť nemôže. Takýto podnik musí byť 

organizovaný na princípe sietí.   

   Podľa Reicha tri skupiny, ktoré dávajú novému podniku najväčšiu časť jeho hodnoty - 

riešitelia problémov, identifikátori problémov a strategickí sprostredkovávatelia - musia byť 

navzájom v priamom kontakte, aby mohli neustále objavovať nové možnosti. Ak majú byť 

správne vyriešené tie pravé problémy, musia informácie plynúť rýchlo a zreteľne a pre 

byrokraciu v takomto podniku nesmie byť miesto.  

 

   Reich uvádza päť najbežnejších organizačných foriem podnikových sietí, ktoré sa 

neustále vyvíjajú, a kde patria :  

 

� nezávislé ziskové centrá (independent profit centers),  

 

� vyčlenené partnerstvá (spin-off partnerships), 

  

� pričlenené partnerstvá (spin-in partnerships), 

  

� licencie (licensing) a 

  

� čisté sprostredkovávateľstvo (pure brokering). 

 

   Novou organizačnou štruktúrou prepájajúcou svetovú ekonomiku do jedného celku je 

podľa Reicha globálna sieť. Táto globálna sieť má podobu, po celom svete sa šíriacej, 

nových organizačných sietí vysoko zhodnocujúceho podniku, ktoré nahradzujú staré 

pyramídy kľúčových veľkovýrobných podnikov. Tieto siete už podľa Reicha nemožno 

označiť za americkú, britskú alebo japonskú korporáciu a žiaden hotový produkt už 

nebude americký, britský alebo japonský. V pavučinovitých organizáciách vysoko 

zhodnocujúceho podniku už nie je možná kontrola zhora a nie je možné ani 

centralizované vlastníctvo. V takejto organizačnej štruktúre tok moci a bohatstva smeruje 

do skupín, ktoré nazhromaždili najcennejšie schopnosti : schopnosti riešiť a identifikovať 

problémy a strategicky sprostredkovávať. Takéto skupiny možno podľa Reicha v stále 

väčšej miere nájsť za hranicami USA a po celom svete.  

   Tak, ako sa svet vďaka zvyšujúcej sa efektivite telekomunikácií a dopravy zmršťuje, 

takéto skupiny v jednej krajine dokážu kombinovať svoje schopnosti so schopnosťami ľudí 
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žijúcich v iných krajinách tak, aby zákazníci prakticky kdekoľvek na svete získali najväčšiu 

hodnotu. Vláknami globálnej pavučiny sú počítače, faxy, satelity, monitory s veľkou 

rozlišovacou schopnosťou a modemy a všetky tieto zariadenia spojujú návrhárov, 

konštruktérov, dodávateľov, držiteľov licencií a dealerov po celom svete. 

   Reich uvádza, že v staršej veľkovýrobnej ekonomike mala väčšina produktov rovnako 

ako korporácie, z ktorých pochádzali, výraznú štátnu príslušnosť. Bez ohľadu na 

množstvo hraníc, ktoré tieto produkty prekročili, nikto nepochyboval o krajine ich pôvodu, 

ktorej názov tiež väčšinou niesli.  

   V nastupujúcej vysoko zhodnocujúcej ekonomike, ktorá nezávisí na veľkovýrobe, je u 

stále menšieho množstva produktov jasná krajina ich pôvodu. Tovar je možné efektívne 

vyrábať na mnohých rôznych miestach a možno ho kombinovať všemožnými spôsobmi, 

aby bolo vyhovené potrebám zákazníkov žijúcich na rôznych miestach. Intelektuálny a 

finančný kapitál môže prichádzať odkiaľkoľvek a môže byť tiež okamžite nasadený. 

   V globálnych sieťach sú produkty výsledkom práce ľudí v mnohých krajinách. 

V medzinárodnej obchodnej výmene ide často ani nie tak o hotové výrobky, ako o služby 

súvisiace so špecializovaným riešením problému, s identifikáciou problému a so 

sprostredkovávateľstvom. A kombináciou všetkých týchto faktorov vzniká hodnota. Tá 

však nemá národný ale globálny charakter. 

   Zmeny spojené so vznikom globálnej ekonomiky a s prechodom od veľkovýroby 

k vysoko zhodnocujúcej ekonomike výrazne zasiahli aj oblasť pracovných síl. Dnes už 

neplatí, že na bojiskách svetového obchodu stoja jednoznačne proti sebe americké 

korporácie a americkí pracujúci proti cudzím korporáciam a cudzím pracujúcim. Javom 

typickým pre globálnu ekonomiku je globálna sieť, ktorá možno sídli v USA, možno z nich 

získava značnú časť finančného kapitálu, avšak jej výskumné, konštrukčné a výrobné 

kapacity sú rozptýlené po Japonsku, Európe a Severnej Amerike. Ďalšie výrobné kapacity 

možno nájsť v juhovýchodnej Ázii a v Latinskej Amerike, marketingové a distribučné 

centrá na všetkých kontinentoch a tých, ktorí poskytujú pôžičky a investujú, na Tchaj-

wane, v Japonsku, Nemecku i USA.  

   Takáto celosvetová firma konkuruje podobným celosvetovým firmám, ktoré majú svoje 

ústredie v iných krajinách a frontové línie už nezodpovedajú štátnym hraniciam. Úspechy 

a zisky takejto celosvetovej firmy sú potom úspechom a ziskami pracovníkov firmy 

v ktorejkoľvek krajine sveta, nielen pre tých, ktorí sú zamestnaní v USA. Američania sa 

tak stávajú súčasťou medzinárodného trhu práce a ich konkurencieschopnosť na tomto 

globálnom trhu začína závisieť nie od osudov niektorej americkej korporácie či 
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amerického odvetvia, ale od funkcií, ktoré vykonávajú, a od hodnoty, ktorú pridávajú 

globálnej ekonomike. 

   Iné národy prekonávajú presne rovnakú transformáciu, niektoré pomalšie, avšak všetky 

sa zúčastňujú v podstate na tom istom trende, ktorý nie je obmedzovaný štátnymi 

hranicami. Bariéry prekážajúce medzinárodnému toku poznatkov, peňazí a hmatateľných 

produktov sa rúcajú a v každej krajine celé skupiny ľudí vstupujú do globálnych sietí.  

   Určujúcim trendom v reprofilácii globálnej štruktúry pracovných síl je vznik troch 

dominujúcich kategórií na trhu pracovných síl, a to:  

 

� bežných výrobných služieb, 

  

� osobných služieb a 

  

� symbolických a analytických služieb. 

 

   V USA tieto tri funkčné kategórie pokrývajú viac než tri zo štyroch pracovných miest. 

Medzi ostatných patria farmári, baníci a ďalší ľudia zamestnaní v ťažbe prírodných 

zdrojov, ktorí dovedna tvoria menej než päť percent amerických pracujúcich. Zostatok 

tvoria hlavne štatni zamestnanci, zamestnanci v regulovaných odvetviach a vládou platení 

pracovníci, ktorí sú takmer všetci chránení pred globálnou konkurenciou. Tá sa však týka 

takmer všetkých ostatných pracovných síl. Vo vznikajúcej globálnej ekonomike podľa 

Reicha je aj to najvýznamnejšie postavenie v tej najprestížnejšej organizácii ľahko 

zraniteľné svetovou konkurenciou, ak sa obmedzuje na ľahko opakované bežné činnosti. 

Jediná skutočná konkurenčná výhoda spočíva v schopnosti riešiť, identifikovať a 

sprostredkúvať nové problémy. 

   Robert Reich sa kriticky stavia k vytvorenému mýtu voľného trhu a tvrdí, že myšlienka 

„voľného trhu“, ktorý by neovplyvňovali zákony a politické rozhodnutia, je čistou fantáziou. 

Trh nestvoril Boh v prvý šiestich dňoch a ani ho neudržiava vôľa Prozreteľnosti. Je 

ľudským výtvorom, meniacim sa súborom úsudkov o právach a zodpovednostiach 

jednotlivca. Každý štát si formuluje a zhromažďuje odpovede na otázky vlastníckych práv, 

ich ohrození a obmedzení alebo obmedzení pôsobenia trhu, a tak vzniká jeho vlastná 

verzia trhu. Odpovede na uvedené otázky boli v rôznych štátoch v rôznych časoch rôzne 

a závisia zväčša od hodnôt, ktoré spoločnosť vyznáva, od dôrazu, ktorý kladie na 

solidaritu, tradíciu, zbožnosť atď. 
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   V moderných štátoch je vláda hlavnou agentúrou, prostredníctvom ktorej spoločnosť 

uvažuje o normách, definuje a presadzuje tie, ktoré organizujú trh. Sudcovia i 

zákonodarcovia, vládni úradníci aj pracovníci štátnej správy neprestajne pozmeňujú a 

prispôsobujú pravidlá hry čiže pravidlá trhu a obvykle sú mlčky, ale vždy starostlivo 

sledovaní a niekedy aj riadení tými, ktorí majú zrejmý záujem o dôsledky jednotlivých 

rozhodnutí. Čím viac sa otázka voľného trhu prezentuje ako veľká voľba medzi vládou a 

trhom, tým viac sa zahmlieva schopnosť vidieť nekonečné množstvo alternatívnych 

spôsobov, ako štruktúrovať pravidlá vlastníctva a výmeny. Reich uvádza ako príklad, na 

ktorom možno ukázať mýtus voľného trhu, dereguláciu. 

   Deregulácia je termín, ktorý dosiahol najväčšiu popularitu koncom 70.rokov a v 

80.rokoch a všeobecne sa pokladal za prejav rozhodujúceho obratu smerom k voľnému 

trhu a odklonu od vládnych zásahov. Termín deregulácia by mal predstavovať iba zmenu 

povahy vládnych zásahov, a to od prikazovania konkrétnych výsledkov k vytváraniu a 

udržaniu nových trhov. Príkladom je aj deregulácia leteckých spoločnosti v USA, ktorá 

neodstránila zodpovednosť vlády za civilné letectvo, ale iba presunula právomoci. 

Ideologické upínanie sa na dereguláciu leteckých spoločnosti v USA - na mýtickú voľbu 

medzi vládnou kontrolou a slobodou trhu - viedlo politikov k ignorovaniu ich zodpovednosti 

za vytváranie a udržiavanie tohoto nového trhu. Výsledkom bolo, že sa civilné letectvo 

skoncentrovalo do rúk niekoľkých spoločnosti a vznikom veľkých prestupných letísk sa 

obmedzila konkurencia, čo malo za následok rast cien leteniek a rastu počtu letov a 

cestujúcich, čím sa zároveň zvýšilo riziko katastrof. 

   Vláda USA preto investovala do nových systémov kontroly vzdušného priestoru, zvýšila 

počet bezpečnostných inšpekcií a zmenila štruktúru podnetov pre civilné letectvo tak, aby 

bolo zaručené dodržiavanie príslušných predpisov. To všetko potom viedlo 

k požiadavkám obnoviť reguláciu leteckých společnosti. Dereguláciou leteckých 

spoločnosti sa tak namiesto definitívneho obratu k voľnému trhu dosiahla iba zmena 

vládnych zásahov a kontroly trhu. 

   Vznik globálnej ekonomiky vo významnej miere ovplyvnil distribúciu bohatstva v každej 

krajine. Vznikom globálnej ekonomiky sa zmenili pravidlá rozdeľovania bohatstva v každej 

krajine tak, že toto rozdeľovanie závisí od konkrétneho prínosu do svetovej ekonomiky. 

Bez ohľadu na to, ako je vaša práca oficiálne klasifikovaná, alebo bez ohľadu na odvetvie, 

v ktorom pracujete, vaše skutočné postavenie v konkurenčnom boji začína závisieť od 

funkcie, ktorú máte vo svetovej ekonomike. Tu spočíva aj zásadná príčina roztvárania 

príjmových nožníc. Situácia robotníkov sa zhoršuje takisto ako situácia pracovníkov 
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v službách, aj keď menej zreteľne. Tou pracovnou skupinou, ktorá má vo svetovej 

ekonomike úspech, sú symbolickí analytici, čiže tí, ktorí riešia, identifikujú a 

sprostredkovávajú nové problémy. 

   Hlavnou zmenou v oblasti distribúcie bohatstva v globálnej ekonomike je to, že už 

neexistujú rovnaké pravidlá platné pre všetkých pracovníkov v rámci ekonomiky 

jednotlivej krajiny, ale tieto pravidlá určuje globálna ekonomika. Príjmy jednotlivých skupín 

pracovníkov alebo pracovných odvetví potom neurčuje a neovplyvňuje vzostup alebo 

úpadok národnej ekonomiky, ale závisia od toho, aké sú tieto príjmy v globálnej 

ekonomike. Na príklade USA Reich uvádza, že pred globalizáciou sa všetci Američania 

nachádzali na rovnakej ekonomickej lodi, ktorú predstavovala americká ekonomika. 

Väčšina z nich prežívala poklesy a vzostupy spoločne podľa toho, ako korporácie, 

v ktorých pracovali, odvetvia, ku ktorým tieto korporácie patrili, a národné hospodárstvo 

ako celok zvyšovali svoju produktivitu alebo stagnovali. V globálnej ekonomike sú však 

Američania už teraz na rôznych lodiach, a to podľa toho, v akej korporácii alebo v akom 

odvetví ekonomiky pracujú. 

   Jedna loď sa potápa rýchlejšie, druhá pomalšie a tretia pláva čoraz úspešnejšie. 

Premena kľúčových amerických korporácií na globálne siete spôsobila, že najrýchlejšie sa 

v USA  potápa loď s robotníkmi. Vznik globálnych sietí má za následok, že väčšina 

robotníckych miest sa z USA presúva do rozvojových krajín, kde je lacná pracovná sila. 

To isté platí aj pre ostatné vyspelé krajiny. Presun pracovných miest vo výrobe 

z vyspelých do rozvojových krajín je podľa Reicha veľkým dobrodením pre mnohých 

robotníkov v rozvojových krajinách, ktorí by ináč boli nezamestnaní alebo by pracovali za 

omnoho nižšiu mzdu. Títo robotníci však majú dnes viac peňazí, za ktoré si môžu kupovať 

symbolické analytické služby z vyspelých krajín. Tento trend tiež prospieva na celom 

svete všetkým, ktorí dnes získavajú štandardizované produkty vyrábané vo veľkom 

lacnejšie ako predtým. 

   Aj druhá loď, na ktorej sú pracovníci zamestnaní v službách, sa potápa, ale pomalšie a 

nerovnomernejšie. Väčšina ľudí pracujúcich v službách je platená na úrovni minimálnej 

mzdy alebo tesne nad ňou, mnohí pracujú iba na čiastočný úväzok a v dôsledku toho 

dostávajú iba skromný plat. Pracovníci v službách väčšinou ani nepoberajú všetky 

pôžitky, ktoré si vydobili robotníci vo veľkých priemyselných korporáciach alebo 

symbolickí analytici pracujúci na výnosnejších vláknach globálnych sietí. Pracovníci 

v službách sú chránení pred priamymi účinkami globálnej konkurencie, a podobne ako 
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všetci ostatní ťažia z prístupu k lacným produktom z celého sveta. Nie sú však imúnni voči 

nepriamym účinkom globálnej konkurencie. 

   Najúspešnejšou pracovnou skupinou sú symbolickí analytici. Celosvetový dopyt po ich 

poznatkoch rastie a je možné čoraz ľahšie oznamovať tieto poznatky. Nie všetci 

symbolickí analytici však prosperujú rovnako. Symbolickí analytici na dolnom rebríčku si 

vo svetovej ekonomike udržiavajú svoje postavenie iba s veľkými ťažkosťami. Po 

najúspešnejších symbolických analytikoch je však taký celosvetový dopyt, že pre nich ani 

nie je ľahké sledovať všetky svoje príjmy. Nikdy v histórii si ľudia svojou prácou nezarobili 

na taký blahobyt, aký sú schopní dosahovať práve najúspešnejší symbolickí analytici. 

Najdôležitejšou príčinou rozširovania svetového trhu a zvyšovania globálneho dopytu po 

symbolických a analytických poznatkoch sa stalo dramatické zlepšenie celosvetových 

komunikačných a dopravných možností. Návrhy, inštrukcie, rady a vizuálne i zvukové 

symboly možno prenášať po celej zemeguli v čoraz väčšom meradle a rýchlejšie, s čoraz 

väčšou presnosťou a za čoraz nižšiu cenu. 

   Na základe analýzy vývoja trendov globálnej ekonomiky Reich žiada zmenu 

ekonomického a politického myslenia tak, aby sa zohľadnila realita globálnej ekonomiky 

v ekonomike a politike jednotlivých štátov a aby sa opustili stereotypy ekonomického a 

politického myslenia z obdobia pred globalizáciou, ktoré boli v prevážnej miere založené 

na myšlienke hospodárskeho nacionalizmu a hospodárskeho národa. Hospodárskou 

úlohou štátu v globálnej ekonomike už nie je zvyšovanie ziskovosti korporácií a 

hospodárskych subjektov, ktoré pôsobia pod vlajkou štátu, alebo zvyšovanie majetku jeho 

občanov. Tou je zlepšovanie životnej úrovne občanov štátu prostredníctvom zvyšovania 

hodnoty toho, čím prispievajú k svetovej ekonomike. 

   Obavy o konkurencieschopnosť krajiny dnes často smerujú na nesprávnu adresu, 

pretože už nejde o to, čo vlastníme, ale ide o to, čo robíme. Z tohoto hľadiska vyplýva 

hlavný problém USA, ktorý spočíva v tom, že niektorí americkí občania sice pridávajú 

americkej ekonomike značnú hodnotu, väčšina Američanov tak však nerobí. V dôsledku 

toho sa potom zväčšuje priepasť medzi nepočetnou menšinou a všetkými ostatnými. Aby 

sa zlepšilo hospodárske postavenie dolných štyroch pätín, bude sa privilegovaná horná 

pätina musieť rozdeliť o svoje bohatstvo a investovať do schopnosti ostatných 

Američanov vytvárať bohatstvo. 

   Horná pätina je čoraz pevnejšie napojená na globálnu ekonomiku, a preto má čoraz 

menší záujem o výkon a potenciál svojich menej privilegovaných spoluobčanov. Z toho 

vzniká potom známa dilema nielen USA, ale aj ostatných krajín sveta, pretože realita 
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globálnej ekonomiky sa týka každej z nich. Robert Reich vidí súčasnosť ako historický 

okamih, keď každá spoločnosť má príležitosť znovu definovať, kým je, prečo sa spojila a 

čo dlhuje sebe navzájom i ostatným obyvateľom sveta. Tento historický okamih zároveň 

umožňuje sformulovať nové ekonomické a politické myslenie, ktoré by zodpovedalo 

trendom, mechanizmom a princípom fungovania vznikajúcej globálnej svetovej 

ekonomiky. 

 

Svet, v ktorom každý vyhráva Hazel Hendersonovej  

 

   Hazel Hendersonová (1933) je americkou ekonómkou a futurologičkou. Je profesorkou 

ekonómie a predstaviteľkou novej ekonómie. Je konzultantkou o trvalo udržateľnom 

rozvoji vo viac ako tridsiatich krajinách. Je spoluautorkou a spolueditorkou prvej správy 

Global Commission to Fund the United Nations - Globálnej komisie pre financovanie 

OSN, ktorá bola nazvaná The United Nations at Fifty: Policy and Financing Alternatives - 

OSN v päťdesiatke: Politika a alternatívy financovania.  

   Je členkou predstavenstva Worldwatch Institute a Svetovej komisie pre financovanie 

OSN. Je autorkou, spoluautorkou alebo editorkou šiestich kníh: Creating Alternative 

Futures (1978, 1996), The Politics of the Solar Age (1981, 1988), Paradigms in Progress 

(1991, 1995), Building a Win-Win World (1996), Redefining Wealth and Progress (1990) a 

The United Nations: Policy and Financing Alternatives (1995, 1996).  

   V roku 1996 vytvorila novú skupinu indikátorov Country Futures Indicators ako 

alternatívu k HDP. Tieto indikátory boli pomenované ako Calvert-Hendersonovej 

indikátory kvality života - Calvert-Henderson Quality-of-Life Indicators. Hendersonová 

prednáša na Schumacher College, na University of California v Santa Barbare a 

v Berkeley.  

   Od roku 1997 sa zúčastňuje konferencie FORUM 2000 v Prahe, ktorú poriada český 

prezident Václav Havel a nositeľ Nobelovej ceny za mier Elie Wiesel. Hendersonová sa vo 

svojich knihách zaoberá príčinami súčasnej krízy spoločnosti a civilizácie, ktoré vidí najmä 

v paradigmatických východiskách dnešného ekonomického modelu a nesúlade tohoto 

modelu s realitou súčasnej civilizácie. Presadzuje etické princípy vo fungovaní trhu a 

koncepciu trvalo udržateľného rozvoja. 

   Hazel Hendersonová v knihe Budovanie sveta, v ktorom sú všetci víťazmi, uvádza že 

táto kniha je pokusom o pokračovanie dekonštrukcie ekonomistickej - konkurenčnej - 
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konfliktnej paradigmy a vytvorenie nových platforiem pre akciu. My všetci vytvárame nový 

jazyk kvality života, tvrdí Hendersonová. Poukazuje na to, že súčasná disfunkčná 

ekonomistická paradigma stále kontroluje rozpravu, na čo netreba ani na chvíľu zabudnúť 

a ekonómi sú stále myšlienkovou políciou.  

   Ekonómia je podľa Hendersonovej najrezistentnejším vedným odborom a pritom 

primárnym vedným odborom industriálneho rozvoja, ktorý sa stal synonymom pre 

ekonomický rozvoj a ekonomizmus. Ekonomistická paradigma podľa Hendersonovej vidí 

ekonómiu ako primárne hľadisko verejnej politiky, tak ako aj individuálnej a verejnej voľby.  

   Tak sa ekonómia stala najsilnejším vedným odborom, ktorý celkom ovláda politický 

proces od druhej svetovej vojny v každej krajine sveta. Hendersonová chce detronizovať 

ekonómiu ako predominantný nástroj politickej analýzy globálneho ekonomického 

konfliktného systému, pričom podľa nej je naša globálna budúcnosť multidisciplinárna, 

kooperatívna a dúhovo zafarbená. Hendersonová v knihe Budovanie sveta, v ktorom sú 

všetci víťazmi pojednáva o strete a kolízii dvoch paradigiem - paradigmy ekonomického 

rastu a vynárajúcej sa paradigmy trvalo udržateľného rozvoja. 

   Hazel Hendersonová vidí jeden zo základných nedostatkov súčasnej ekonómie v 

zanedbávaní očividnej skutočnosti, že ľudská činnosť prebieha vo vnútri spoločnosti a, že 

spoločnosť je súčasťou ekosystému. Ekonomická činnosť je podľa Hendersonovej 

umožňovaná a možno povedať dotovaná samotnou spoločnosťou, a to najmä neplatenou 

činnosťou, ako je práca v domácnosti, výchova detí, vzájomná pomoc a starostlivosť o 

starých a chorých. Tejto činnosti, ekonómami ignorovanej a pritom nevyhnutnej pre 

fungovanie ekonomiky v užšom zmysle, hovorí Hendersonová ekonomika lásky - love 

economy. Ekonomikou lásky sa zaoberajú prevážne ženy. Rovnako tak je podľa 

Hendersonovej ekonomika dotovaná zo strany prírody. Príroda poskytuje rad neplatených 

služieb, od rozkladu humusu cez samočistenie vody až po reguláciu klímy. Túto dvojitú 

dotáciu podľa Hendersonovej ekonomická teória ignoruje.  

    Hendersonová ako ďalší nedostatok vidí rastúci tlak ekonomiky na sociálne a 

ekologické podporné systémy, ktoré sa pod týmto tlakom rúcajú, pričom dotácie do týchto 

systémov klesajú. Vláda je potom nútená vydávať stále viacej prostriedkov na políciu, aby 

kontrolovala stále rastúcu zločinnosť, na sociálnu podporu osamotených rodičov, na 

čistiarne odpadových vôd či na asanáciu kontaminovaných oblastí. Rastúce vládne výdaje 

sa nakoniec podľa Hendersonovej odrazia v inflácií. Ďalšou príčinou inflácie je potom 

podľa Hendersonovej vyčerpávanie zdrojov. Ukazuje to na tom, že keď prvýkrát v USA 

objavili ropu, stačilo zatlačiť trúbku do zeme a ropa tryskala von. Dnes sa musí stavať 
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ropovod až na Aljašku a to stojí stovky a stovky miliárd dolárov a táto cena sa potom 

odrazí v cenách všetkého, čo sa z ropy vyrába. 

   Hendersonová tiež tvrdí, že nadnárodné firmy dominujú na trhu, pretože neplatia plnú 

cenu dopadu svojej činnosti na životné prostredie. Ako príklad uvádza dovoz tovarov 

často z veľkej vzdialenosti, kde tieto spoločnosti využívajú štátom dotovanú cestnú 

infraštruktúru a lacný benzín, do ktorého ceny neboli započítané škody, ktoré 

automobilová doprava spôsobuje ľuďom i prírode. Hendersonová tvrdí, že až sa vymyslí 

lepšie účtovníctvo, ktoré by bralo do úvahy škody na životnom prostredí, a nadnárodné 

firmy budú musieť zahrnúť do rozpočtu plnú cenu dopravy a energie, ktorú využívajú, 

hneď sa stanú ich tovary drahšími a ukáže sa, že ich efektívnosť bola iba zdanlivá, 

spôsobená skresľujúcim ekonomickým hodnotením. 

   Hendersonová zastáva názor, že cieľom spoločnosti i jednotlivcov by mal byť rozvoj. 

Pod rozvojom chápe postup k niečomu vyšsšiemu, k väčšej múdrosti, vyrovnanosti, sile, 

zdraviu atď. Tvrdí však, že sme zamenili ciele a prostriedky a ekonómi nám povedali, že 

prostriedkom pre dosiahnutie uvedených cieľov je rast, a preto sme o tento rast začali 

usilovať a pritom sme zabudli prečo vlastne a dnes sa cieľom stal rast samotný. 

   Hendersonová vidí ako významný problém problém indikátorov. Sama je autorkou resp. 

spoluautorkou nových indikátorov ako Future Country Indicators alebo Calvert-Henderson 

Indicators of Quality of Life. Hendersonová vychádza z toho, že hlavný súčasný indikátor 

HDP neplní svoj účel, a preto treby vyvinúť indikátory nové, ktoré by lepšie a presnejšie 

ukazovali stav spoločnosti, v ktorom sa nachádza. Hendersonová uvádza, že hrubý 

národný produkt je iba súčtom služieb a výrobkov vyprodukovaných v danom roku. 

    Aby sme zistili,, ako na tom skutočne sme, potreb ujeme podľa nej, radu ďalších 

indikátorov a štatistík, ktoré nepochádzajú od ekonómov, ako je kojenecká úmrtnosť, 

znečistenie ovzdušia, rýchlosť vymierania biologických druhov alebo počty knižníc a 

múzeí. Užitočným indikátorom podľa Hendersonovej je tiež efektívnosť využívania energie 

a stupeň nerovnosti dôchodkového rozdelenia, pretože v mnohých krajinách spolu s 

rastúcim hrubým národným produktom stúpa tiež rozdiel medzi chudobnými a bohatými. 

Hendersonová tvrdí, že ak používame jediný indikátor pokroku, to je to isté, ako keby 

lekár usudzoval o zdraví alebo chorobe výhradne tým, že by meral krvný tlak a s takýmto 

lekárom by bol spokojný asi málokto. 

   Hendersonová sa tiež zaoberá vytváraním nestability v ekonomike a spoločnosti. Vidí 

prepojenosť súčasného ekonomické modelu s nestabiltou v rámci jednotlivých ekonomík a 
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tiež aj nestabilitou globálného systému planéty. Hendersonová tvrdí, že tieto nestability 

môžu byť všetky vysvetlené vedeckými termínmi: 

 

� V klasickej rovnovážnej termodynamike v termínoch prvého a druhého zákona 

termodynamiky tj. zákona zachovania energie a zákona entropie, podľa ktorých 

všetky ľudské bytosti a všetky živé systémy prijímajú negentropiu / dostupné formy 

energie a koncentrovaných materiálov / a transformujú ju do entropického 

znečistenia rôznych stupňov a my môžeme merať a pozorovať tieto 

usporiadavajúce aktivity a neporiadok, ktorý vytvárajú niekde inde / napr. 

štruktúrovanie európskych krajín v ich koloniálnej perióde za cenu vä)čšieho 

spoluvytvárania neporiadku v ich kolóniach /. 

� V termínoch biológie a evolučného princípu, čo znamená kompromisy medzi 

dlhodobou stabilitou a štruktúrou a adaptáciou a adaptabilitou. 

� V termínoch všeobecnej systémovej teórie , napr fenomén suboptimalizácie resp. 

optimalizácie subsystémov. 

� V termínoch ekológie, ako zneužívanie princípu vzájomnej prepojenosti 

ekosystémov a celej biosféry, čo znamená nepretržité cyklenie všetkých zdrojov, 

prvkov, materiálov, energie a štruktúr. Táto vzájomná prwepojenosť všetkých 

subsystémov na planéte Zem je omnoho viac fundamentálna ako vzájomná 

závislosť ľudí, národov, kultúr, technológií atď.    

 

    Hendersonová tiež uvádza základné princípy, na ktorých musí byť vybudovaný nový 

svetový poriadok, pričom tieto princípy by podľa nej mali začať byť vyčísľované v 

indikátoroch rozvoja, ktoré budú prekračovať indikátor HNP ako napr. PQLI / fyzická 

kvalita života / alebo BHN /základné ľudské potreby /. Navrhované princípy sú 

nasledovné: 

 

� hodnota všetkých ľudských bytostí, 

� právo na uspokojenie základných ľudských potrieb / fyzických, psychologických a 

metapsychických / všetkých ľudských bytostí, 

� rovnosť príležitostí pre sebarozvoj pre všetky ľudské bytosti, 

� uznanie, že tieto princípy a ciele musia byť dosiahnuté v rámci ekologickej 

tolerancie krajiny, morí, vzduchu, lesov a maximálne únosnej kapacity biosféry, 
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� uznanie, že všetky tieto princípy musia byť aplikované s dôrazom na budúce 

generácie ľudí a ich biosférické životapodporné systémy a musia zahŕňať rešpekt k 

všetkým formám života ako i k Zemi samotnej. 

 

   Hendersonová tvrdí, že historicky, ľudský rozvoj môže byť vnímaný ako množstvo 

lokálnych experimentov vytvárania spoločenských poriadkov rôzných podôb, ale obyčajne 

založených na parciálnych konceptoch, čo znamená, že tieto spoločenské poriadky 

pracovali pre niektorých ľudí a na náklady ďalších ľudí a boli založené na exploatácii 

prírody. Okrem toho pracovali v krátkych termínoch a horizontoch, aj keď sa zdalo, že 

zaniknú v dlhodobých horizontoch. 

    Hendersonová uvádza tiež základné trendy budúceho vývoja spoločnosti a civilizácie v 

dlhodobom horizonte: 

 

� Globálny prechod do Solárneho veku. 

� Akcelerujúca globalizácia evidentná vo sférach bankovníctva a financií, satelitných 

telekomunikácií, komputerizácií, leteckej doprave, militarizácie a zrýchľujúcich sa 

technologických inovácií. 

� Očakávanie rastu turbulencií a nových nestabilít. 

� Očakávanie, že väčšina zmien, ktorých sme svedkami, sú zmenami ireverzibilnými. 

� Väčšina naších konceptuálnych nástrojov, ktorými mapujeme tieto zmeny, ako 

ekonomické tak aj konvenčné vedecké prístupy, sú stále postavené na 

Newtonových ídeách a reverzibilných modeloch hnacej sily v univerze ako 

hodinovom stroji. Preto môžeme tiež očakávať narastajúci šok z budúcnosti aj v 

predtým stabilných oblastiach naších osobných a politických životov a životov 

inštitúcií. 

 

Koniec práce Jeremy Rifkina 

    

   Jeremy Rifkin  (1943)  je americkým vedcom, publicistom, environmentalistom, 

ekonómom a politológom. Narodil sa v roku 1943. Je predstaviteľom novej ekonómie.  

   Titul z ekonómie získal na Wharton School of Finance and Commerce na University of 

Pensylvania v USA. Titul z medzinárodných vzťahov získal na Fletcher School of Law and 

Diplomacy na Tufts University v USA. Je zakladateľom a súčasným prezidentom 
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Foundation on Economic Trends vo Washingtone, D.C. Je autorom šestnástich kníh 

pojednávajúcich o dopadoch technologických zmien na ekonomiku, pracovnú silu, 

spoločnosť a životné prostredie.  

   Vydal knihy ako Who Should Play God ? (1977)261 s Tedom Howardom, Emerging 

Order. God in the Age of Scarcity (1979)262 s Tedom Howardom, Entropy. A New World 

View (1980)263, Algeny. A study of biotechnology and its potential effect on society 

(1983)264 s Nicanorom Perlasom, Declaration of Heretic (1985)265, Time Wars. The 

Primary Conflict in Human History (1987)266, Biosphere Politics. A New Consciousness for 

a New Century (1991)267, Voting Green. Your Complete Environmental Guide to Making 

Poltical Choices in the 90´s (1992)268 s Carol Grunewald Rifkinovou, Beyond Beef. The 

Rise and Fall of the Cattle Culture (1992)269, The End of Work. The Decline of the Global 

Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era (1995)270, Biotech Century. Harnessing 

the Gene and Remaking the World (1998)271, The Age of Access. The New Culture of 

Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience (2000)272, Hydrogen 

Economy. The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on 

Earth (2002)273. 

   Jeremy Rifkin v knihe Koniec práce sa zaoberá problémami, ktoré vznikajú v ekonomike 

v súvislosti s prechodom k informačnej spoločnosti. Rifkin vychádza zo skutočnosti, že 
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žijeme v období základnej premeny a od základov sa mení spôsob nášho podnikania a 

spôsob organizácie práce. Podľa jeho odhadu v nadchádzajúcich päťdesiatich rokoch 

opustíme éru industriálnej spoločnosti a vstúpime do éry informačnej spoločnosti.  

   Uvádza, že už dnes nahradzujú dokonalé počítače, telekomunikačné technológie a 

roboty ľudskú pracovnú silu v celých odvetviach a v priebehu ďalších 25 rokov úplne 

zmiznú robotníci v montérkach, pričom už dnes sú v USA aj v iných krajinách továrne, 

ktoré sa bez robotníkov zaobídu. Taktiež v oblasti služieb sa prepúšťa po celom svete a 

krok za krokom sa komplexne likvidujú celé stupne manažmentu a infraštruktúry, podniky 

sa komplexne reštrukturalizujú a prispôsobujú digitálnej technológii a v tomto procese 

prichádzajú o prácu desiatky miliónov ľudí.  

   Rifkin uvádza, že základný rozdiel medzi industriálnou a informačnou spoločnosťou je 

ten, že priemysel spočíva na masovej práci a informačný systém sa opiera o vysoko 

vzdelaných špecialistov, ktorí sami určujú ciele svojej tímovej činnosti. Upozorňuje, že 

politici sa v tejto súvislosti nezaoberajú najzávažnejšími otázkami, ako čo robiť s neustále 

rastúcim počtom nezamestnaných, ktorých nový informačný vek už nebude potrebovať a 

ako rozvinúť diskusiu o najlepšom možnom využití dramaticky rastúcej produktivity práce 

tak, aby v novej ekonomickej ére mal svoje miesto každý a nielen úzky okruh 

privilegovaných.  

   Rifkin upozorňuje, že v posledných storočiach sme prácu definovali príliš úzko, a to ako 

schopnosť jednotlivca predávať svoju pracovnú silu na trhu a náš cit pre sebahodnotenie 

a naša identita boli viazané na schopnosť získavať za peniaze, nadobudnuté predajom 

pracovnej sily, výrobky pre vlastný spotrebu. Problémom potom podľa Rifkina bude to, čo 

urobíme, keď práce stoviek miliónov už nebude treba, keď ju razantný pokrok informačnej 

technológie ako produktívny faktor vyradí. Rifkin tvrdí, že zatiaľ čo industriálna éra urobila 

koniec práci otrockej, informačná éra by mohla skoncovať s prácou námedznou.  

   Bezpodmienečne musíme preto podľa Rifkina pojem práce znovu premyslieť a 

zodpovedať otázku aké alternatívne formy práce sú možné, aby sa pre budúce generácie 

vytvoril rámec príjmov, nutných pre uspokojovanie životných potrieb. V nastupujúcom 

storočí budeme vedieť vyrábať so stále menším počtom pracovných síl stále väčšie 

množstvo tovarov a služieb a s rýchlym pokrokom techniky a technológie pritom dokáže 

potrebný vzostup produktivity a produkcie zaistiť veľmi malý počet analytikov, ktorí budú 

obsluhovať veľmi sofistikované stroje. Rifkin tu ako príklad uvádza americké 

poľnohospodárstvo, v ktorom pred 120 rokmi pracovala väčšina Američanov, ale dnes je 

to niečo iba medzi 3 až 5 percentami, pričom so svojím strojovým vybavením, chemickými 
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a biologickými prostriedkami dokážu vyrobiť viac, ako sa dá v USA spotrebovať. 

   Rifkin upozorňuje, že politici nikde na svete nie sú pripravení a ani nevedia riešiť 

problematiku rastúcej nezamestnanosti. Uvádza, že títo politici väčšinou tvrdia, že na 

zvládnutie zamestnanosti stačí rekvalifikácia, že stačí absolvovať krátky rekvalifikačný 

kurz, zvýšiť úroveň robotníckej práce, rozšíriť záchrannú sociálnu sieť a tým zvýšiť 

konkurenčnú schopnosť národného hospodárstva.  

   Rifkin však tvrdí, že ide o niečo omnoho zložitejšie. Navrhuje, aby sme od informačnej 

spoločnosti očakávali to isté ako od spoločnosti industriálnej, a to kratšiu pracovnú dobu, 

vyššie mzdy, viac voľného času, pričom tiež navrhuje aby sa do roku 2005 v 

celosvetovom meradle skrátil pracovný týždeň na 30 hodín a potom na 20 hodín.  

   Rifkin tvrdí, že keďže nové technológie racionalizujú prácu, máme iba dve možnosti, a 

to buď skrátiť pracovnú dobu alebo zredukovať pracovné miesta a alternatívou je buď 

viacej voľného času alebo viacej nezamestnanosti. Rifkin tiež tvrdí, že dvadsať percent 

pracujúcich, ktorí pracujú v oblasti vedy a podobných činností, vyžadujúcich vysokú 

kvalifikáciu a znalosti, má prospech z nových technológií a povedie sa im stále lepšie a 

osemdesiat zostávajúcich percent vypadáva z hry a musí sa uspokojiť s prácou na 

skrátený úväzok, s pracovnými zmluvami na obmedzenú dobu, s nižšími mzdami a 

nakoniec s nezamestnanosťou. Rifkin však navrhuje iné riešenie, ktoré je podľa neho 

lepšie, a to rozdelenie sa o prínos z nových technológii. 

    Uvádza tiež, že tradičné ekonomické programy krachujú a aj keby sa skrátila pracovná 

doba, aj tak by sme mali ešte stále dosť nezamestnaných, pričom dôvodom by ostal 

rýchly rast produktivity v hospodárstve, vybavovanom neustále novou špičkovou 

technológiou. Podľa jeho názoru tento problém nie je schopný riešiť ani súkromný ani 

verejný kapitál a nevyrieši ho ani trhová ekonomika a ani štát.  

   Rifkin navrhuje celkom netradičné riešenie a tým je tretí sektor. Podľa jeho názoru práve 

v treťom sektore by v 21.storočí malo pribúdať najväčšie množstvo pracovných 

príležitostí. Francúzi tretí sektor nazývajú sociálnou ekonomikou a Američania zasa 

neziskovou ekonomikou, pričom práve tam sa produkuje sociálny kapitál a tisíce 

dobrovoľníkov a platených pracovných síl pôsobí vo verejnoprospešných organizáciách, 

kde pracujú, aby pomáhali svojim blízkym. Princípom je tu vzájomnosť a tu sa tvorí 

sociálny kapitál a Rifkin odporúča podporovať práve tento tretí sektor, pričom za kľúčovú 

otázku považuje to, či sa podarí rozvinúť politické hnutie, ktoré by presadilo, že v 

informačnej spoločnosti sa budú prírastky výroby prelievať práve do tohoto tretieho 

sektoru.  
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   Rifkin považuje za kľúčovú myšlienku pre 21.storočie to, že miznúce pracovné 

príležitosti v súkromnom a štátnom hospodárstve by sa potom vytvárali v sociálnej oblasti 

vo verejnoprospešných organizáciách. Rifkin preto odporúča vychovať novú generáciu 

ekonómov, ktorá by sa zaoberala problematikou sociálneho kapitálu. Navrhuje napríklad 

podporu tretieho sektoru formou daňový úľav zo mzdy pre tých, ktorí v tomto sektore 

pracujú.  

   Upozorňuje, že všade vo svete tretí sektor dosahuje najvyšší hospodársky rast. 

Navrhuje tiež spojenie štátneho a tretieho sektoru a vlády by podľa neho mali kombinovať 

štátny kapitál so sociálnym kapitálom. Nové významné poslanie vlád po celom svete 

potom spočíva vo využívaní výnosov z rastu produktivity pre spoločnosť práve 

prostredníctvom podpory rozvoja tretieho sektoru. 

    

Ekonómia ustáleného stavu Hermana E. Dalyho 

 

    Herman E. Daly je americký ekonóm. Je predstaviteľom ekologickej ekonómie. Herman 

Daly vytvoril koncepciu ekonómie ustáleného stavu - steady-state economics.  

   Daly je bývalým ekonómom Svetovej banky a autorom viacerých kníh ako sú Smerom 

k ekonómii ustáleného stavu – Toward  a Steady-State Economy (1973), Ekonómia 

ustáleného stavu - Steady-state economics (1977) (1991)274, Pre spoločné dobro - 

Presmerovanie ekonomiky smerom ku komunite, životnému prostrediu a trvalo 

udržateľnej budúcnosti - For the Common Good. Redirecting the Economy Toward 

Community, the Environment and a Sustainable Future (1989)275, ktorú napísal spolu 

s Johnom Cobbom, Jr., Ohodnotenie Zeme – Vauing the Earth (1993), Za hranicami rastu 

- Ekonómia trvalo udržateľného rozvoja - Beyond the Growth. Economics of Sustainable 

Development (1997)276 a Ekologická ekonómia a ekológia ekonómie – Ecological 

Economics and the Ecology of Economics (2000). Publikoval viac ako sto odborných 

článkov v odborných časopisoch a knihách. 

                                                 
274 Daly, Herman E.: Steady-state economics. London: Earthscane Publications Ltd., 1992 
275 Daly, Herman E., Cobb, John B. Jr.: For the Common Good. Redirecting the Economy 
Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Boston: Beacon Press, 
1989 
276 Daly, Herman E.: Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. 
Boston: Beacon Press, 1997 
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   Herman Daly vyučoval dvadsať rokov ekonómiu na Louisiana State University. Daly 

v súčasnej dobe pôsobí ako profesor ekonómie na University of Maryland. Zaoberá sa 

ekonomickým rozvojom, populáciou, zdrojmi a životným prostredím.  

   Daly je zakladateľom a asociovaným editorom časopisu Ecological Economics. V roku 

1996 mu bola udelená Right Livelihood Award. 

     Základné východisko teórie ekonómie ustáleného stavu - steady-state economics tvorí 

chápanie ekonomiky ako súčasti alebo podsystému prírody resp. ekosystému. Daly 

v Ekonómii ustáleného stavu uvádza, že pre štandardnú ekonómiu ekonomika je 

izolovaný systém, v ktorom výmena hodnôt prebieha medzi firmami a domácnosťami a 

z okolitého prostredia nič nevstupuje a tiež aj do neho nič nevystupuje.  

   Ekonomika je chápaná tak, ako keby nemala žiadne okolité prostredie. Pre koncepciu 

ekonomiky ustáleného stavu ekonomika je otvoreným subsystémom konečného a 

nerastúceho ekosystému alebo okolitého prostredia. podľa Dalyho ekonomika žije vďaka 

importu nízkoentropickej energie a exportu vysokoentropických odpadov.  

   Každý subsystém konečného nerastúceho systému sa musí sám v určitom bode stať 

nerastúcim. Teda aj ekonomika ako subsystém nerastúceho ekosystému resp. nerastúcej 

Zeme bude musieť v určitom bode prestať expandovať čo do rozsahu. Ekonomiku 

ustáleného stavu Daly definuje ako ekonomiku s konštantnou zásobou ľudí a nástrojov, 

udržovanou na určitej, žiadúcej, dostatočnej  úrovni malými rýchlosťami zmien toho, čo 

prechádza výrobou, tj. najnižší možný tok materiálov a energií z prvých štádií výroby 

(čerpanie materiálov s nízkou entropiou z prostredia) k poslednému štádiu výroby 

(znečistenie prostredia odpadmi s vysokou entropiou a exotickými materiálmi). 

    Daly je zástancom myšlienky, že pri dnešnom rytme využívania majú prírodné zdroje 

obmedzenú dĺžku trvania a, že tento koniec už nie je vzdialený. Daly si myslí, že je 

potrebné nájsť prostriedky, ako znížiť spotrebu ľudských spoločností, ktorou sa meria 

miera hospodárskeho rastu, bez toho aby sa znížila kvalita života. 

Ekologická da ňová reforma Ernsta Ulricha von Weizsäckera 

 

   Nemecký biológ a environmentalista Ernst Ulrich von Weizsäcker (1939) je autorom 

konceptu ekologickej daňovej reformy, ktorý v súčasnej dobe slúži ako podklad pre 

oficiálnu agendu OECD, EÚ a OSN. Ernst Ulrich von Weiszacker bol profesorom biológie 

v Essene, univerzitným profesorom v Kasseli, riaditeľom Centra OSN pre vedu a techniku 

v New Yorku a od roku 1984 do roku 1991 riaditeľom Inštitútu pre ekologickú politiku v 
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Bonne. V súčasnej dobe je prezidentom Ústavu pre klímu, životné prostredie a energiu 

v nemeckom Wuppertali, ktorý bol založený v roku 1991. Je autorom viacerých kníh, 

zaoberajúcich sa problematikou životného prostredia ako napr. Politika Zeme. Je 

spoluautorom Správy Rímskemu klubu Faktor štyri spolu s americkými 

environmentalistami Amory B. Lovinsom a jeho ženou L.Hunter Lovinsovou. Von 

Weizsäcker je nositeľom alternatívnej Nobelovej ceny. 

   Vo svojom koncepte ekologickej daňovej reformy Weizsäcker vychádzal z predpokladu, 

že ekologické požiadavky by nemali obmedzovať ekonomický rozvoj, súčasne si však 

uvedomoval, že na trh nie je v tomto ohľade spoľahnutie. Existuje totiž celý rad statkov, 

ktoré nikomu nepatria, ako sú vzduch, nepoškodená krajina, more, slnečný svit, ale aj 

kľud a ktoré je možno znečistiť či inač poškodiť, bez toho aby za to páchateľ musel 

zaplatiť. Okrem tohoi existujú aj statky, ktoré síce niekomu patria, ako napr. pôda. les, 

jazerá, rieky, ale ktoré takisto môže viacmenej beztrestne poškodiť ktokoľvek zvonku. 

Škody, za ktoré pôvodca nemusí platiť, teória označuje ako externality. Weizsäcker verí, 

že práve internalizácia externalít a predovšetkým ekologické dane by mohli byť kľúčom 

k systémovému riešeniu zmienených nedostatkov trhu.  

   Nové dane by totiž viedli k zvýšeniu cien najmä u palív, surovín a energií a následne 

k obmedzeniu dopytu a k zvýšeniu účinnosti pomocou zásadných technologických a 

organizačných premien. Továrne by začali investovať do všetkého, čo by mohlo znížiť 

surovinovú a energetickú náročnosť ich chodu - od výroby cez chod kancelárií až po 

dopravnú vyťaženosť. Napríklad papierňa by platila zvýšenú daň za papier vyrobený 

z čerstvo vyrúbanych stromov. Uľavilo by sa jej až vtedy, keby na jeho výrobu použila 

recyklovaný papier. Rekoštrukcie starých budov by sa mohli začať vyplácať viac ako ich 

búranie a budovanie nových stavieb. Výsledkom daňovej reformy by tak mohol byť 

zjednodušene povedané návrat sedliackého rozumu. 

   Veľký dôraz kladú tvorcovia ekologickej daňovej reformy na zachovanie daňovej 

neutrality. To znamená, že zavedenie zelených danímusí sprevádzať zníženie iného 

druhu dane.Weizsäcker odporúča predovšetkým zníženie platieb sociálneho 

zabezpečenia a daní z príjmov.  

   Hlavný trik reformy tak spočíva vlastne v tom, že celkove by sa dane nezvýšili, ale 

presunuli inde. ľudská práca, ktorej ponuka je už dlho dostatočná až prebytočná, sa po 

znížení sociálnych a príjmových daní stane lacnejšou, a teda dostupnejšou. Prírodné 

zdroje, ktorých je naopak stále väčśí nedostatok, budú naopak drahšie. Inač povedané: 
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daňou už nebude toľko zaťažená naša práca, originalita, usilovnosť či nápaditosť, ako 

skôr suroviny, energia, doprava, stroje. 

   Ďalším dôležitým princípom ekologickej daňovej reformy je jej postupnosť a vopred 

čitateľná rozfázovanosť na dlhšie obdobie. Podľa Weizsäckera by už päťpercentný presun 

ročne vyvolal žiadúcu zmenu. Pre začiatok stačí vytýčiť smer. Už samo vedomie, že ceny 

za čerpanie surovín budú desiatky rokov stúpať, rozhúpe manažerov a inžinierov 

k vážnym úvaham o možnostiach úspor, tvrdí Weizsäacker v knihe Faktor štyri.    

Negawattová revolúcia Amory B. Lovinsa 

          

   Amory B. Lovins (1947) je americký vizionár, environmentalista, inovátor a jeden z 

popredných svetových odborníkov na presadzovanie princípov trvalej udržateľnosti v 

praktickom živote. Narodil sa vo Washingtone D.C.. So svojou ženou Lee Hunter 

Lovinsovou založil v roku 1992 Rocky Mountain Institute v štáte Colorado v USA, kde 

pôsobí ako riaditeľ výskumu a jeho žena ako prezidentka inštitútu. Obidvaja sú nositeľmi 

alternatívnej Nobelovej ceny. Amory Lovins je autorom koncepcie negawattovej revolúcie. 

So svojou ženou a s Ernstom Ulrichom von Weizsäckerom sú autormi Správy Rímskemu 

klubu z roku 1995, ktorú nazvali Faktor štyri s podnadpisom Dvojnásobný blahobyt - 

polovičná spotreba prírodných zdrojov. Amory Lovins predpovedal ako dvadsaťštyriročný , 

že spotreba energie bude postupom času pomaly klesať. Bolo to ešte pred energetickou 

krízou v roku 1973 a jeho predpoveď bola v rozpore so všetkými vtedy uverejňovanými 

prognózami. Vývoj mu však dal zapravdu a Amory Lovins rozpracoval svoje prístupy k 

spotrebe energie do podoby negawattovej revolúcie, ktorá sa postupne začala úspešne 

realizovať v USA, najä však v Kalifornii. Samotný koncept negawattovej revolúcie je 

postavený na využití síl trhu na úspory energie. Podľa Lovinsa motív zisku, ktorý položil 

základy trhovému hospodárstvu je taký účinný, že podľa jeho názoru musí byť 

zapriahnutý aj pri prekonávaní energetickej krízy. Lovins tak chce urobiť predovšetkým 

prostredníctvom vhodných daní. 

   Lovins je tiež toho názoru, že dnešný trh je vo veľkej miere deformovaný a musí byť 

zodpovedajúcim spôsobom skorigovaný, a to tak, že vznikne eko-kapitalizmus. Podľa 

Lovinsa príkazy eko-kapitalizmu znejú jednoducho, avšak v praxi nie sú vôbec triviálne. 

Patria medzi ne: 

 

� Snaž sa o to, aby ceny vypovedali ekologickú pravdu. 
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� Najprv rob to, kde sú náklady najmenšie. 

� Investuj do efektívnosti, kedykoľvek je lacnejšia ako drancovanie. 

� Vytvor trh pre ušetrené zdroje. 

� Odmeňuj žiadúce konanie, nie jeho opak. 

� Daňovo zvýhodni to, čo je žiadúce, nie to, čo je žiadané. 

� Urýchli vyradenie neefektívnych prístrojov. 

 

   Amory Lovins poukazuje na skutočnosť, že založenie spravodlivých podmienok pre 

úspory energie a využitie energie slnka a vetra v USA je povzbudzujúcim príkladom toho, 

ako môžu nové trhy viesť k veľkým ziskom v efektívnosti. Uvádza, že za pätnásť rokov 

zśkali Spojené štáty pomocou zvyšovania efektívnosti štyrikrát toľko novej energie, než 

prostredníctvom zvyšenia ponuky energie, a to pochádzalo z jedne tretiny z obnoviteľných 

zdrojov. To je o to pozoruhodnejšie, že vláda stala počas takmer počas celého tohoto 

časového úseku (išlo o obdobie prezidentov Reagana a Busha) ideologicky celkom na 

strane veľkých elektrárni s ich ponukou energie, založenej na neobnoviteľných zdrojoch 

ako sú uhlie a energia, a bránila rozvoju energetickej efektívnosti a využívaniu 

obnoviteľných zdrojov. O zmienený výsledok sa postaral dobre fungujúci trh s podporou 

jednotlivých štátov. 

   Termín negawattová revolúcia je odvodený od záporných wattov, a teda nevyrobenej 

energie. Podľa Lovinsa negawatty môžu nahrádzať megawatty, čiže úspory energie môžu 

nahrádzať jej výrobu. Koncepcia negawattovej revolúcie vychádza z toho, že aj 

efektívnosť sa dá kupovať a predávať a prenáša dôraz z efektívnosti práce na efektívnosť 

zdrojov. Negawattová revolúcia je tiež spojená s plánovaním minimalizujúcim náklady - 

least cost planning. Lovins uvádza, že energetická kríza viedla k úvaham o tom, čo 

zákazníci vlastne chcú a začali sa nanovo formulovať otázky a prślušné odpovede, 

dotýkajúce sa hospodárenia s energiou. 

   Prišlo sa na to, že: 

 

� Zákazníci nechcú kilowatthodiny sami o sebe, ale teplú sprchu, príjemné teplo, 

osvetlenie, pohon strojov alebo elektrolýzu - inými slovami, chcú služby energie nie 

energiu samotnú. 

� Chceli by, aby tieto služby boli čo najrýchlejšie, najspoľahlivejšie a najlacnejšie. 

Komisie verejných služieb / Public Utility Commissions - PUC /, ktoré v USA 

dozerajú na verejný záujem pri poskytovaní služieb, rozhodli v mnohý štátoch USA 
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požadovať najmä tú formu ponuky služieb spojených s elektrickou energiou, ktorá 

znižuje náklady. To je jadro metódy least cost planning. - teda nákladovo 

najpriaznivejšieho energetického plánovania. 

� Vďaka plánovaniu minimalizujúcemu náklady bolo dôkladne zamiešané 

plánovaním prevádzky elektrárni. Kilowatthodiny museli náhle konkurovať zvýšenej 

produktivite využitia energie. Kdekoľvek zákazníci zistili, že je zvýšená efektívnosť, 

nazývaná tiež negawatt lacnejšia než zvýšená ponuka megawatt, 

chcelisamozrejme prejsť na lacnejšiu energiu.  

� Ihneď sa vyskytla otázka, kto zákazníkom efektívnosť, ktorá šetrí náklady predá. 

Teoreticky to mohli byť inováciam naklonenímalí podnikatelia. í´ale spočiatku 

nerozumeli zákazníkom. Naopak energetické podniky síce rozumeli svojím 

zákazníkom, ale nemali spočiatku žiadny záujem na zlepšovaní efektívnosti. Stáli 

však pred voľbou, či sa majú sami aktívne zaoberať predajom negawattov alebo či 

majú tento trh prenechať nejakým nováčkom, ktorí by boli podľa zákona oprávnení 

obchodovať s negawattmi. 

 

Lovins upozorňuje, že iba ponuka efektívnej alternatívy k prielomu efektívnosti nestačí a 

uvádza následovné možnosti ako všetko urýchliť: 

 

� aktívnym ovplyvňovaním cien energie a zdrojov, 

� ešte radikálnejšou reformou energetiky, 

� rozvinutím rozsiahlých tržných nástrojov, napr. zavedením terminovaných 

obchodov alebo iných derivátov pre efektívnosť zdrojov. 

 

   Koncept negawattov je podľa Lovinsa použiteľný aj pre iné zdroje a ako príklad uvádza 

zdroj vodu a jej zodpovedajúce negalitre vody. 

   V Správe Rímskemu klubu Faktor štyri Amory Lovins, L.Hunter Lovinsová a Ernst Ulrich 

von Weiszäcker pojednávajú o zoštyrnásobení produktivity zdrojov. Uvádzajú, že z 

jedného barelu ropy alebo jednej tony surovín chcú zśkať štvornásobný prospech. Tak 

môžu prospech zdvojnásobiť a zároveň znížiť spotrebu prírodných zdrojov na polovicu. 

Uvádzajú tu tiež päťdesiať príkladov realizácie myšlienky faktoru štyri na konkrétnych 

príkladoch.    
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Ekonomika daru Gifforda Pinchota   

 

   Gifford Pinchot vedie so svojou ženou Elizabeth konzultačnú firmu Pinchot and 

Company. Je autorom viacerých kníh ako napr. The End of Bureaucracy and the Rise of 

the Intelligent Organization (1994), The Intelligent Organization Engaging the Talent and 

Initiative of Everyone in the WorkPlace (1996), Intrapreneuring. Why You Don´t Have to 

Leave the Corporation to Become an Entrepreneur (1999). 

   Gifford Pinchot ekonomiku daru za ekonomiku primeranú pre trvalo udržateľný rozvo. 

Vychádza z toho, že nie všetky ekonomiky sú založené na maximalizácii osobných ziskov, 

ale niektoré sú založené na princípe daru. Podľa Pinchota časť úlohy posunúť vývoj 

trhovej a neekologickej spoločnosti smerom k spoločnosti trvalo udržateľného rozvoja leží 

na vládnych akciách, ako sú napr. určité formy regulácií, daní, podpôr a partnerských 

vzťahov, smerujúcich k spoločnému cieľu. Iná časť bude ležať na pleciach novo 

organizovaných spoločností, ktoré budú schopné podporovať svojích zamestnancov, 

slúžiť zákazníkom a obchodníkom a zároveň prispievať ekologickým cieľom.  

   Pinchot tvrdí, že ani vládne regulácie a zásahy, ani snaha korporácii naplniť očakávanie 

zdola nebudú stačiť, pokiaľ sa ľudia sami nevzdajú sebeckých vízií úspechu. Odvoláva sa 

pritom na Lewisa Mumforda, podľa ktorého základná zmena príde až vtedy, keď kultúra 

civilizácie zmení svoju víziu a chápanie človeka. Pinchot vidí novú definíciu úspechu 

v nahradení zamerania na zisk zameraním na dar. Tvrdí, že definovať úspech tak, že je 

lepšie viacej rozdať ako získať, nie je nič nové ani naivne idealistické, ale poznajú to 

dejiny a ľudská podstata a je to vždy viac ako moc a peniaze. 

   Podľa Pinchota prvým krokom smerom k trvalo udržateľnému rozvoju je naučiť sa byť 

pyšný na hodnotu darov a príspevkov iným. Ešte ďalej dovedené to znamená snažiť sa o 

kvalitu vo využívaní akejkoľvek energie namiesto vyžadovania stále väčšieho prísunu tejto 

energie. Podľa Pinchota z tohoto uhlu pohľadu nám zisk a bohatstvo pomôžu prispieť, aj 

keď nie sú zárukou podnikateľského úspechu. Pinchot uvádza, že v lovecko-zberačských 

spoločnostiach bol lovec cenený nie podľa toho, koľko zabil, ale podľa toho, koľko 

priniesol späť ľuďom. Pinchot uvádza, že Lewis Hyde vo svojej nádhernej knihe The Gift: 

The Erotic Life of Property / Dar: erotický život majetku / rozlišuje dva druhy ekonomiky.  

   Výmennú ekonomiku, v ktorej je najviac cenený ten, kto vlastní najviac, a ekonomiku 

daru, v ktorej je najviac cenený ten, kto najviac rozdá druhým. Pinchot poukazuje na 

skutočnosť, že aj keď si väčšinou myslíme, že princípy ekonomiky daru môžu fungovať 

najviac tak v nejakej primitívnej spoločnosti, Hyde poukazuje na to, že takto to funguje vo 
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svete vedy. Tam je najviac cenený ten, kto najviac prispel a obohatil vedenie všetkých. 

Vedec, ktorý síce veľa vie, ale nikomu neprispel, je skôr ľutovaný, ako cenený. Jeho alebo 

jej kariéra je potom považovaná za premrhanie talentu. 

   Pinchot tvrdí, že informačný vek sa vyznačuje aj tým, že informácie stárnu a strácajú na 

hodnote, a tiež kapacitou obohatiť viac než jedného človeka. Vo väčšine prípadov 

informácia tým, že je zdieľaná, nadobúda na hodnote. Podľa Pinchota zatiaľ čo výmenná 

ekonomika je možno vhodná pre industriálny vek, tak ako sa blížime informačnému veku, 

prichádza na program dňa ekonomika daru. 

   Podľa Pinchota ďalším krokom k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti je 

obchodovať tak, aby sme obdarovali spoločnosť. Pinchot tvrdí, že záruka výnimočnej 

kvality v novovznikajúcej kultúre bude nie značný zisk alebo veľké vlastníctvo, ale 

premyslený príspevok celej spoločnosti. Tvrdí, že budúce veľké zisky poplynú 

z poskytovania sociálnych služieb, zo sponzorstva na nákup a rekultiváciu pôdy a jej 

zalesnenie, alebo z vybudovania siete škôl. Pinchot tiež tvrdí, že jeden aspekt doterajšej 

ekonomiky, inštitucionálne vlastníctvo spoločností, priamo vadí uplatneniu ekologickejšej 

vízie úspechu. Iba na samom počiatku sa ľudia na toho, ktorý myslel len na svoj zisk bez 

ohľadu na čokoľvek iné, pozerali veľmi správne ako na netvora. 

   Ďalším krokom smerom k trvalo udržateľnému rozvoju je podľa Pinchota presun od 

kapitálu k talentu. Zamestnanci už nie sú ľahko vymeniteľnými časťami celku, čo 

samozrejme nie je dobré pre nevzdelaných a netalentovaných, ale má omnoho viac 

pozitívnych stránok. Zamestnávatelia sa musia o svojich talentovaných zamestnancov 

viacej aj osobne zaujímať a slušne s nimi jednať. Zamestnanci, ktorí sú žiadaní, si potom 

môžu na trhu práce vybrať zamestnanie a naplno uplatniť svoj talent v spoločnosti, ktorá 

dbá na ekológiu výroby, alebo priamo v inštitúciach či organizáciach, ktoré vykonávajú 

sociálne prospešnú prácu. Pinchot tvrdí, že tam kde sa pracuje tvorivým spôsobom, je 

trvala udržateľnosť inšpiratívnym prvkom súťaživosti. 

   Pinchot považuje za významný krok k trvalo udržateľnému rozvoju dobrovoľnú 

skromnosť. Podľa neho dobrovoľná skromnosť neznamená iba produkovať menej 

odpadov, ale tiež menej utrácať a rozumnejšie investovať. Pinchot tvrdí, že tým 

najzaujímavejším na trhu ekologických zamestnaní je šanca vybrať si také zamestnanie, 

v ktorom by človek čo najviac prispel komunite i celej planéte. To, o čo v tomto podnikaní 

a obchode ide, je podľa Pinchota príležitosť demonštrovať možnosť ako produkovať ako 

lepší výrobok či službu, tak zároveň stanovovať nové štandardy pokiaľ sa týka znečistenia 
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životného prostredia alebo pomoci tým menej šťastným. To nezvládneme, ak sa 

nenaučíme žiť šťastnejšie hoci aj s menšími platmi, tvrdí Pinchot. 

Slnečná stratégia Hermanna Scheera 

 

   Hermann Scheer (1944) je nemeckým ekonómom, sociológom a politikom. Je doktorom 

politických vied. Je čestným prezidentom Európskej asociácie pre solárnu energiu 

EUROSOLAR a vydavateľom časopisov Das Solarzeitalter a Yearbook of Renewable 

Energies. Od roku 1980 je poslancom Spolkového snemu a od roku 1983 je členom 

parlamentného zhromaždenia Rady Európy. V roku 1999 mu bola udelená alternatívna 

Nobelová cena. Vydal knihy Sonnenstrategie - Politik ohne Alternative (1993), ktorá vyšla 

v českom preklade ako Slnečná stratégia - Politika bez alternatívy (1999). Predložil v nej 

alternatívnu stratégiu rozvoja spoločnosti a civilizácie, založenú na využívaní solárnej 

energie. Ďalej vydal knihy Zuruck zur Politik (1995) a Solare Weltwirschaft (1999). 

   Hermann Scheer vo svojej knihe vychádza predovšetkým z konceptov energetického 

imperatívu Wilhelma Ostwalda a ekonomiky fungujúcej na základe druhého zákona 

termodynamiky Nicholasa Georgescu-Roegena. Scheer vychádza z toho, že vo vzťahu 

k Slnku je biosféra otvoreným systémom, ktorým prúdi slnečné žiarenie. Uvádza, źe 

entropia rastie na Slnku a energia z neho vyžiarená nám poskytuje „ voľnú „ energiu, čo 

znamená, že nepotrebujeme žiadnu ďalšiu energiu, aby sme mohli získavať slnečnú 

energiu. Táto je v pohybe ešte skôr, ako sa ju pokusíme využiť. Prirodzené žiarenie 

ohrieva zemský a morský povrch, kde sa absorbuje a vo forme tepla sa opäť vyžiari, 

pričom spätné vyžiarenie nie je úplné. 

   Scheer uvažuje o troch formách nepriamej slnečnej energie, a to o biomase, vetre a 

tečúcej vode: 

 

� Scheer poukazuje na to, že Slnko premieňa svoju energiu v rastlinách, pričom 

výživa a biomasa predstavujú nepriamu slnečnú energiu. 

� Okrem toho, podľa Scheera, nesvieti Slnko na povrch Zeme rovnomerne: mraky, 

ľad a snehová pokrývka odrážajú a absorbujú iba malú časť paprskov, denné a 

nočné doby sú rozdielné podľa ročných období a zemepisnej šírky a nerovnomerný 

povrch Zeme mení uhol dopadov paprskov. Tieto rozdiely medzi teplejšími a 

studenšími zónami ožiarenia zapričiňujú pohyb vzduchu, pričom veterná energia je 

formou nepriamej slnečnej energie. 
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� Scheer tvrdí, že tam, kde Slnko žiari na vodstva, ovplyvňuje vyparovanie vody, 

ktorá kondenzuje v atmosfére a ako dážď padá späť na zem a z vyšších 

geografických oblastí tečie do nižších, a teda považuje tečúcu vodu za nepriamu 

slnečnú energiu. 

 

   Scheer tvrdí, že je pochopiteľné, že termodynamické zákony pôsobia aj v prípade 

solárnej energie, ale vo svojom výsledku nezapričiňujú nárast prídavnej entropie nad 

rámec daný rozptylom a vyžiarením do kozmického priestoru. Oproti tomuto procesu stojí 

na druhej strane prírastok negentropie fotosyntetickou premenou slnečnej energie, teda 

pri raste rastlín. Energetický tok vyvolaný slnečným žiarením znižuje opäť entropiu 

výstavbou nového poriadku.  

   Scheer uvádza, že slnečná energia je integrálnou súčasťou zhruba rovnovážneho stavu 

zemskej prírody, pričom tento stav nie je statický, pretože je vystavený neustálym 

zmenám. Scheer tvrdí, že využívaním slnečnej energie sa zapájame do súčasných 

procesov a zmien ako dodatočný užívateľ a neohrozujeme tým ekosféru oživenou 

slnečnou energiou. Rozptyl slnečnej energie do nevyužiteľnej formy iba oddialime a straty 

vznikajúce pri jednotlivých premenách sa neprejavia v globálnom meradle žiadnou 

dodatočnou tvorbou tepla. 

   Scheer tvrdí, že v oblasti využívania slnečnej energie je hlavný rozdiel medzi zlou a 

dobrou premenou rozdielom ekonomickým: ak máme techniku s nízkou účinnosťou, bude 

premena drahá a spotrebuje viacej materiálu, ak máme techniku s vysokou účinnosťou, 

zredukuje sa kapitálová a materiálová potreba na jednotku energie. Scheer tvrdí, že 

v každom prípade môže globálne energetické hospodárstvo zachovať ekosféru. 

Aktualizovaný energetický imperatív musí podľa Scheera znieť nasledovne: Využívaj iba 

tie zdroje energie, ktoré neprodukujú žiadne dodatočné teplo, emisie alebo iné zostatky, 

čiže používaj iba solárne energetické zdroje. 

 

Extropia Maxa Mora 

 

    Max More (1964) je americký vizionár pôvodom z Anglicka, vlastným menom Max 

O´Connor, vyštudoval filozofiu, politológiu a ekonómiu na Oxforde. Vytvoril koncept 
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extropie ako opaku entropie, v roku 1988 založil Extropy Institute 277 v Kalifornii, USA. Je 

prezidentom Extropy Institute, od roku 1988 vydáva časopis Extropy, sformuloval 

extropiánske princípy, ktoré pravidelne aktualizuje, založil hnutie extropiánov, žije 

v Kalifornii, USA. 

    Publikoval texty Dynamic Optimism. An Extropian Cognitive-Emotional Virtue (1990), 

Transhumanism. A Futurist Philosophy (1990), The Extropian Principles (1991), 

Technological Self-Transformation. Expanding Personal Extropy (1993), Pancritical 

Rationalism. An Extropian Metacontext for Memetic Progress (1994), The Diachronic Self. 

Identity, Continuity, Transformation (1995), Transhumanism. Towards a Futurist 

Philosophy (1996), Beyond the Machine. Technology and Posthuman Freedom (1997), 

Virtue and Virtuality. From Enhanced Senses to Experience Machines (1998), Self-

Ownership. A Core Extropian Virtue (1998). 

   Extropia je podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie, 

životaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu278.  

   Extropisti sa hlásia k spontánnemu poriadku, čo v ich poňatí znamená podporovanie 

decentralizovaných a dobrovoľných procesov spoločenskej správy, podporovanie tolerancie, 

slobodného trhu, rozdielnosti, myslenia s dlhodobým výhľadom, osobnej zodpovednosti a 

slobody279. 

 

Naša spolo čná budúcnos ť Gro Harlem Brutlandovej  

 

   Gro Harlem Brutlandová je nórska politička. Od roku 1987 stala na čele nórskej Strany 

práce. V rokoch 1974-1979 bola nórskou ministerkou životného prostredia a neskoršie 

predsedníčkou nórskej vlády. V rokoch 1984-1987 bola predsedníčkou Svetovej komisie 

pre životné prostredie a rozvoj, ktorá pod jej vedením vydala v roku 1987 správu Naša 

spoločná budúcnosť, v ktorej formulovala princípy trvalo udržateľného rozvoja. Táto 

správa bola v tom istom roku predložená Valnému zhromaždeniu OSN. 

   Správa Naša spoločná budúcnosť sa zaoberá alarmujúcim stavom životného prostredia 

na Zemi a poukazuje na možné východiská, ktoré vidí v prechode ľudstva na trvalo 

udržateľný rozvoj. Jedným zo záverov správy je, že ĺudstvo je schopné urobiť svoj rozvoj 
                                                 
    277 Max More: Extro je extra. Technologická transformace člověka aneb Zvyšování osobní 
extropie. In: Živel č.5/1996, Praha 1996 
    278 Tamtiež. 
    279 Tamtiež. 
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trvalo udržateľným, čiže môže zaisťovať svoje súčasné potreby bez toho, aby obmedzilo 

možnosti budúcich generácií. Správa obsahuje tri časti zamerané na spoločné záujmy 

ľudstva pri záchrane životného prostredia na Zemi, spoločné úlohy, ktoré z týchto záujmov 

vyplývajú a spoločné snahy, v ktorých by sa malo spojiť úsilie ľudstva.  

   Filozofia soprávy je postavená na skutočnosti krízového stavu, v ktorom sa v súčasnosti 

ľudstvo nachádza. Doterajšie delenie rôzných globálnych kríz na krízu životného 

prostredia, krízu ekonomického rozvoja alebo energetickú krízu  stráca svoje 

opodstatnenie. Medzi jednotlivými oblasťami sa dnes strácajú hranice. Realitou je 

existencia jednej globálnej krízy, pred ktorou ľudstvo stojí. Riešiť túto krízu možno za 

predpokladu zmeny prístupu k otázkam životného prostredia a hospodárského rozvoja. 

Starostlivosť o životné prostredie a hospodársky rozvoj nie sú nezávislé úlohy, ale 

naopak, sú nerozlučne spojené. Hospodársky rozvoj nemôže byť úspešný, ak sa opiera o 

upadajúcu základňu prírodných zdrojov, a životné prostredie nemožno ochraňovať, ak sa 

hospodársky rast dosahuje za cenu ekologickej skazy. Tieto otázky predstavujú vzájomne 

prepojený a veľmi zložitý systérm príčin a následkov, v ktorom: 

 

• krízové javy v životnom prostredí /ekologické stresy/ navzájom súvisia, 

• ekologické stresy súvisia so štruktúrou a spôsobmi hospodárskej činnosti, 

• ekologické a ekonomické otázky súvisia s mnohými sociálnymi faktormi, 

• systémové správanie sa uplatňuje nielen vo vnútri jednotlivých štátov, ale aj medzi 

nimi. 

 

   Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja obsiahnutá v správe vychádza z predpokladu, že 

uspokojovanie ľudských potrieb a túžob je najvyšším cieľom rozvoja. Lenže vieme, že ani 

základné potreby veľkého množstva ľudí v rozvojových krajinách nie sú uspokojované a 

svet, v ktorého niektorých častiach vládne chudoba a nespravodlivosť, bude vždy 

náchylný na ekologické a iné krízy. Trvalo udržateľný rozvoj vyžaduje a predpokladá, že 

sa budú uspokojovať základné potreby všetkých ľudí a, že pritom takisto všetci budú môcť 

lepšie naplniť svoje túžby po lepšom živote.  

   Ak má životná úroveň presiahnúť základné minimum, musia životné spotrebné 

štandardy všade na svete prihliadať na zaistenie dlhodobej udržateľnosti. Mnohí z nás 

však žijú nad ekologické možnosti prírodných zdrojov, čo vidíme napr. v prípade 

energetickej spotreby.Uvedomelé potreby sú spoločensky a kultúrne podmienené a trvalo 

udržateľný rozvoj by mal preferovať také hodnoty, ktoré neprekračujú ekologicky prijateľnú 
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úroveň spotreby a, ktoré sa môžu stať predmetom rozumného snaženia pre všetkých. 

Uspokojovanie základných potrieb čiastočne závisí od dosiahnutia plného potenciálu 

rastu.  

   Udržateľný rozvoj preto tam, kde potreby ľudí teraz nie sú uspokojované, jednoznačne 

predpokladá hospodársky rast, inde sa môže odvíjať v súlade s ním, ak sa v jeho obsahu 

uplatnia ekologické i sociálne princípy trvalej udržateľnosti a nevykorisťovania. Rast sám 

osebe však nestačí. Vysoká výroba a masová chudoba môžu existovať vedľa seba a 

ohrozovať životné prostredie. Trvalo udržateľný rozvoj preto vyžaduje, aby spoločnosť 

uspokojovala potreby ľudí nielen zvyšovaním produkčného potenciálu, ale aj 

zabezpečením spravodlivej príležitosti pre všetkých.  

   Filozofia trvalo udržateľného rastu by sa mala podľa správy čo najskôr preniesť do 

praktickej politiky. Svet musí rýchlo stanoviť stratégiu uľahčujúcu prechod štátov od 

súčasných, často deštruktívnych procesov rastu a rozvoja na cestu trvalo udržateľného 

rozvoja. To bude vyžadovať zmeny politických prístupov vo všetkých krajinách, zmeny 

prihliadajúce tak na vlastný vývoj krajiny, ako aj na jej vplyv na rozvojové možnosti 

ostatných štátov. 

   Medzi rozhodujúce ciele koncepcie trvalo udržateľného rozvoja správa zaraďuje: 

oživenie rastu, zmenu kvlaity rastu, uspokojenie základných potrieb, ak ide o pracovné 

príležitosti, výživu, energiu, vodu a hygienické zariadenia, zaistenie udržateľnej úrovne 

populácie, uchovanie a posilnenie základných zdrojov a spojenie ekologických a 

ekonomických hľadísk pri rozhodovaní. 

   Oživenie rastu spája správa najmä s riešením otázky chudoby. Chudoba bráni ľuďom 

využívať zdroje racionálnym spôsobom a zvyšuje tlak na životné prostredie. Takáto 

chudoba existuje najviac v rozvojových krajinách a často sa prehĺbila za hospodárskej 

stagnácie v osemdesiatych rokoch.  

   Nevyhnutnou, ale nie jedinou podmienkou eliminácie absolútnej chudoby v treťom svete 

je pomerne rýchle zvýšenie priemerného príjmu na obyvateľa, čo je rovnako 

predpokladom na dosiahnutie obratu v stagnujúcich a klesajúcich rozvojových trendoch. 

Podnety na hospodársky rast tretieho sveta obsahuje už logika trvalo udržateľného 

rozvoja. Tá je založená na jednej strane na znižovaní potrieb surovín a energie 

priemyselných štátov, a tým aj zmenšovaní trhov surovín a ďalších komodít z rozvojových 

krajín. Na druhej strane sa táto logika zakladá na úsilí rozvojových krajín zameranom na 

likvidáciu biedy a na uspokojovanie základných potrieb , čo znamená zvýšenie dopytu na 

vnútornom trhu po poľnohospodárskych produktoch, priemyselnom tovare a niektorých 
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službách. 

   Zmena kvality hospodárskeho rastu je podľa správy ďalším cieľom trvalo udržateľného 

rozvoja. Ten neznamená iba hospodársky rast, ale vyžaduje také vnútorné zmeny, ktoré 

znížia materiálovú a energetickú náročnosť a súčasne zabezpečia spravodlivejšie 

rozdeľovanie ziskov.  

   Takéto zmeny sú nevyhnutné vo všetkých krajinách ako súčasť opatrení na zachovanie 

ekologického potenciálu prírodného bohatstva, pre žiadúce prerozdelenie príjmov a na 

potlačenie tendencii k hospodárskym krízam. Proces hospodárskeho rozvoja musí oveľa 

výraznejšie zachovávať skutočné kapitálové zdroje. Vo všetkých krajinách, bohatých aj 

chudobných, je nevyhnutné dosiahnúť to, aby sa do prepočtov hospodárskeho rozvoja v 

plnom rozsahu zahŕňali aj prírastky a úbytky fondu prírodných zdrojov. 

   Uspokojovanie základných ľudských je ďalším cieľom trvalo udržateľného rozvoja 

vzhľadom na to, že aj pri dostatku tovarov a ponúkaných služieb mnoho ľudí nemôže 

uspokojovať potreby na úrovni slušného života a niekedy ani jednoduchého prežitia. 

Významnou a najnaliehavejšou úlohou rozvoja je uspokojiť potreby a túžby rastúcej 

populácie tretieho sveta. Najzávažnejšou základnou potrebou je obživa, čo vyžaduje 

dostatok pracovných príležitostí. Očakávaný rast počtu pracovných síl v období rokov 

1985 až 2000 v rozvojových krajinách vyžaduje vytvoriť nové pracovné príležitosti pre 60 

miliónov osôb ročne. Hospodársky rozvoj musí vytvárať pracovné príležitosti v takom 

rozsahu a na takej úrovni produktivity, ktorá by umožnila aj chudobným domácnostiam 

udržiavať si minimálnu životnú úroveň. Z hľadiska životného prostredia sú veľmi dôležité 

aj ďalšie vzájomne prepojené potreby: bývania, zásobovania vodou, hygienického 

vybavenia a starostlivosti o zdravie. Nedostatky v týchto oblastiach sú často viditeľnými 

prejavmi ekologického stresu. Zlepšenie uspokojovania základných ľudských potrieb by 

sa malo v budúcnosti opierať o iniciatívnu podporu a svojpomoc miestnych spoločenstiev 

a o efektívne využívanie nenáročných technológií. 

   Za jednu z hlavných otázok trvalo udržateľného rozvoja správa považuje zabezpečenie 

trvalo udržateľnej úrovne populácie. Dieťa narodené v krajine s vysokou spotrebou 

surovín a energie znamená pre svetové zdroje väčšie bremeno ako dieťa narodené v 

chudobnejšiej krajine. Udržateľný rozvoj je ľahšie dosiahnuteľný v krajine s počtom 

obyvateľov stabilizovaným na úrovni zodpovedajúcej produkčnej kapacite ekosystémov. V 

priemyselných krajinách je miera piopulačného rastu nižšia ako jedno percento a niektoré 

krajiny už dokonca dosiahli nulový rast alebo sa k nemu blížia. Celkový počet 

obyvateľstva priemyselného sveta by sa z dnešnej 1.2 miliardy mohol zvýšiť na približne 
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1.4 miliardy v roku 2025. Väčšiu časť svetového populačného prírastku budú tvoriť 

rozvojové krajiny, kde sa 3.7 miliardy obyvateľov z roku 1985 rozrastú na 6.8 miliardy v 

roku 2025. Tretí svet  nemá nijakú možnosť migrovať do nových krajín a čas ostávajúci na 

vyrovnanie nerovnováhy je kratší ako mali priemyselné krajiny. Tu pramení potreby 

rýchleho zníženia tempa populačného rastu najmä v takých oblastiach, kde sa miera 

prírastku populácie zvyšuje. 

   Významné miesto v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja má ochrana svetových 

prírodných zdrojov. Ochrana svetových prírodných zdrojov a zaistenie ich obnovy, ak ide 

o zdroje obnoviteľné, je jedným z nevyhnutných predpokladov uspokojovania potrieb na 

trvalo udržateľnom základe. Vysoká spotreba v priemyselnom svete, prírastok spotreby 

nevyhnutný na dosiahnutie minimálneho životného štandardu v rozvojových krajinách i 

očakávaný populačný rast si vyžiadajú podstatné zmeny v doterajších prístupoch.  

   Uchovávanie a obnova prírody a jej zdrojov nie je však otázkou iba ďalšieho rozvoja, ale 

je súčasťou naších morálnych záväzkov voči ostatným živým bytostiam a budúcim 

generáciam. Ak ľudia nemajú inú možnosť, stúpa ich nápor na prírodné zdroje. Rozvojová 

politika by mala predovšetkým umožniť trvalú obživu ľudí, najmä v oblastiach vystavených 

ekologickému stresu alebo chudobných na suroviny. Konečné hranice celosvetového 

rozvoja zrejme určuje dostupnosť energetických zdrojov a schopnosť biosféry absorbovať 

vedľajśie produkty výroby a spotreby energie. 

    Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja sa v správe ako spoločná niť vinie potreba spojiť 

pri rozhodovacích procesoch ekonomické a ekologické hľadiská. Obidva aspekty 

navzdory všetkému v reálnom svete často splývajú. Náprava naších postojov a cieľov, 

prirodzene aj inštitucionálne usporiadanie na všetkých úrovniach bude vyžadovať výraznú 

zmenu. Ekonomické a ekologické záujmy nie sú nevyhnutne protikladné. Zlučiteľnosť 

ekologických a ekonomických cieľov sa však často stráca v dôsledku uplatňovania 

individuálnych alebo skupinových záujmov. Rozhoduje sa s malým ohľadom na dôsledky, 

aké to má pre ostatných ľudí, so slepou vierou v schopnosť vedy nájsť riešenie a s 

ignorovaním vzdialených dôsledkov dnešných rozhodnutí.  

   Pre trvalo udržateľný rozvoj je nevyhnutné stanoviť zákonnú zodpovednosť za širšie 

dôsledky prijatých rozhodnutí. To vyžaduje revidovať právny poriadok a zmeniť 

inštitucionálnu štruktúru tak, aby právny poriadok a štátne i samosprávne orgány mohli v 

hospodárskej praxi obhajovať a uplatňovať verejné, perspektívne orientované záujmy.  

   Potrebné úpravy musia vyplývať z predpokladu, že životné prostredie vyhovujúce 

zdraviu a životu ľudí je nevyhnutnou podmienkou pre všetky ľudské bytosti vrátane 
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budúcich generácií. Pri tomto prístupe sa dostane právo na používanie spoločných aj 

súkromných zdrojov do správneho kontextu so širšími spoločenskými záujmami. Zákon 

sám o sebe nemôže spoločné záujmy vnucovať. Môže principiálne predpokladať 

zodpovedajúce vedomosti spoločnosti aj aktívnu podporu miestnýc spoločenstiev, na čo 

logicky nadväzuje väčśia účasť verejnosti na príprave rozhodnutí týkajúcich sa životného 

prostredia. To možno dosiahnúť decentralizovaným obhospodarovania zdrojov, od ktorých 

závisia miestne spoločenstvá a udelením práv miestným komunitám vyslovovať zásadné 

stanoviská k používaniu zdrojov. Preto treba podnecovať občianské iniciatívy, posilňovať 

rozličné organizácie a upevňovať miestnu demokraciu.  

   Ekologické ciele treba zabudovať do daňovej sústavy, do metód hodnotenia 

spoločenskej efektívnosti, do spôsobov výberu novej techniky, do zásad zavádzania 

nových technológií, do stimulácie zahraničného obchodu i do všetkých zložiek rozvojovej 

politiky. Spôsoby integrácie ekonomických a ekologických aspektov v rámci právneho 

poriadku a rozhodovacích systémov jednotlivých krajín je potrebné uviesť do vzájomného 

súladu aj na medzinárodnej úrovni. 

   Správa uvádza ako cieľ stratégie trvalo udržateľného rozvoja v najšišom zmysle slova 

nastolenie harmónie medzi ľudskými bytosťami a medzi ľudstvom a prírodou. 

Predpokladom na dosiahnutie cieľov stratégie trvalo udržateľného rozvoja je 

transformovanie spoločenského systému do takej podoby, aby to napomáhal. Takýto 

spoločenský systém by potom podľa správy obsahoval: 

 

• politický systém, ktorý občanom umožní účasť na rozhodovacích procesoch, 

• ekonomický systém, ktorý je schopný vytvárať prebytky a podnecovať pokrok vo vede a 

technike na vlastnej spoľahlivej základni, 

• sociálny systém, ktorý sa stará u účinné riešenia, ak vzniknú napätia z 

disharmonických dôsledkov rozvoja, 

• výrobný systém, ktorý rešpektuje svoje povinnosti uchovať základňu prírodných zdrojov 

pre ďalší rozvoj, 

• vedecko-technický systém, ktorý je schopný kontinuálne vyhľadávať lepšie riešenia, 

• medzinárodný systém, ktorý sa stará o všestranne udržateľné spôsoby obchodu a 

finančnej politiky, 

• administratívny systém, ktorý je pružný a zároveň schopný sám seba korigovať. 

 



 235 

   Realizácia princípov a cieľov stratégie trvalo udržateľného rozvoja by mala ľudskému 

spoločenstvu zabezpečiť väčšie šance na oveľa bezpečnejšiu, oveľa bohatšiu a oveľa 

nádejnejšiu budúcnosť. 

Prekro čenie Limitov Donelly Meadowsovej, Dennisa Meadowsa a Jorgena Randersa 

  

   Autori prvej správy Rímskemu klubu Limity rastu Dennis Meadows, Donella 

Meadowsová a Jorgen Randers vydali  v roku 1992 knihu Prekročené limity s podtitulom 

Predstava trvalo udržateľnej budúcnosti v konfrontácií s globálnym kolapsom, v ktorej 

uvádzajú: 

 

� Využívanie mnohých základných zdrojov a produkcia mnohých druhov znečistenia 

už prekročili mieru, ktorá je fyzicky udržateľná. Bez významných redukcií 

materiálových a energetických tokov bude prebiehať v nasledujúcich desaťročiach 

nekontrolovateľný úpadok produkcie potravín, využívania energie a industriálnej 

produkcie.  

 

� Tento úpadok nie je nevyhnutný. Aby sa mu ľudstvo vyhlo, sú potrebné dve zmeny. 

Prvou je obsiahla revízia politiky a postupov, ktoré zvečňujú rast materiálnej 

spotreby a populácie, druhou je rapídny, až drastický rast efektívnosti využívania 

materiálov a energie.  

 

� Trvalo udržateľná spoločnosť je technicky a ekonomicky možná. Bola by 

želateľnejšia ako spoločnosť, ktorá sa usiluje riešiť svoje problémy stálou 

expanziou. Prechod na trvalo udržateľnú spoločnosť vyžaduje dôslednú 

vyváženosť medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi s dôrazom na dostatočnosť, 

spravodlivosť a kvalitu života viac ako na technológiu, vyžaduje tiež vyspelosť, 

súcit a múdrosť. 

   Základná priorita, na ktorú kladú dôraz autori práce Za hranicami limitov a ktorá tvorí 

základ myšlienky trvalo udržateľného rozvoja, je rozdiel medzi rastom a rozvojom. Ak 

niečo rastie, znamená to, že sa to kvantitatívne zväčšuje. Ak sa to rozvíja, potom sa to 

kvalitatívne zlepšuje alebo sa to aspoň odlišuje. Kvantitatívny rast a kvalitatívne 

zdokonalenie sú založené na rozdielnych zákonoch. Naša planéta sa rozvíja bez toho, 

aby rástla. Naša ekonomika ako subsystém konečnej a nerastúcej Zeme sa musí 
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eventuálne adaptovať na jednoduchý model rozvoja. Neexistuje významnejšia priorita, 

ktorá by sa mala riadne dodržiavať. To nám hovorí, že hoci jestvujú limity rastu, nemôžu 

byť limity pre rozvoj, Myšlienka nahradiť rast rozvojom korešponduje s globálnym 

myslením. Japonský futurológ Yoneji Masuda napr. prirovnáva Zem ku kozmickej lodi, 

ktorá má obmedzené zásoby potravín, pohonných látok a ďalších zdrojov, a na riešenie 

obmedzenosti zdrojov navrhuje využiť myslenie kozmickej lode, čo je v podstate 

nahradenie rastu rozvojom. 

   Prekročenie limitov sa podľa autorov práce Za hranicami limitov stalo realitou. 

Zväčšujúci sa rozsah, akým ľudská populácia a ekonomika využívajú zdroje Zeme a 

emitujú znečistenia a odpady do životného prostredia, je neudržateľný a životné 

prostredie sa s nim nemôže vyrovnať. Ľudská spoločnosť prekračuje jeho limity. Zmeny 

sú príliš rýchle. Signály sú neskoré, nekompletené skreslené, ignorované alebo 

odmietnuté. Dôležitosť týchto signálov je obrovská. Ohlas je pomalý. Po prekročení limitov 

sa môže vyskytnúť množstvo rozličných následkov. Jedným z nich je samozrejme, druh 

kolapsu. Autori práce veria, že korekcia je možná a povedie k želateľnej , dostatočnej, 

spravodlivej a trvalo udržateľnej budúcnosti. Rovnako sú si istí, že ak sa korekcia neurobí, 

kolaps nebude len možný, ale zaručený. 

   Súčasná ekonomika založená na raste pokračuje v ňom obrovskými tempami. Za 

posledných dvadsať rokov svetový rast vo väčšine ľudských aktivít dosiahol obrovské 

rozmery. 

   Podľa autorov je Zem konečná. Rast hocičoho fyzického vrátane ľudskej populácie a jej 

automobilov, budov a továrenských komínov nemôže pokračovať navždy.  Dôležité limity 

rastu však nie sú limity populácie, áut, budov alebo komínov, aspoň nie priamo. Sú nimi 

limity spotrebovaných tokov energie a materiálov potrebných na udržanie ľudí, áut, budov 

a komínov v činnosti. Ľudská populácia a ekonomika závisia od konštantných tokov 

vzduchu, vody, potravín, surovín a fosilných palív zo Zeme. Ľudská populácia takisto 

konštantne emituje odpady a znečistenia späť do Zeme. Limity rastu sú limitami 

schopnosti planetárnych zdrojov poskytovať tieto prúdy materiálov a energie a limitami 

schopnosti planetárnych smetísk absorbovať znečistenie a odpady. Jednou z hlavných 

príčin prekročenia limitov je prudký pohyb, rast a zmena v ľudskom spoločenstve. 

V globálnom systéme populácie potravinová produkcia, industriálna produkcia, spotreba 

zdrojov a znečistenie stále rastú. Okrem toho táto produkcia, spotreba a znečistenie rastú 

čoraz viac a prudšie. Ich rast prebieha podľa modelu, ktorý matematici nazývajú 

exponenciálny rast. 
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   Autori práce Za hranicami limitov na základe použitých počítačových modelov dospeli 

k nasledujúcim záverom o vývoji ľudstva smerom k trvalo udržateľnej spoločnosti: 

 

� Prechod k trvalo udržateľnej spoločnosti  je pravdepodobne možný bez redukcie 

buď populácie alebo industriálneho výstupu. Prechod k trvalej udržateľnosti však 

vyžaduje aj uvážené sociálne obmedzenia budúcej populácie a industriálneho rastu 

a významné zlepšenia v technologickej účinnosti, ktorou sa využívajú zemské 

zdroje. 

 

� Existuje mnoho ciest, ktorými by mohla byť trvalo udržateľná spoločnosť 

štrukturovaná, veľa alternatív počtu ľudí, životných štandardov, technologických 

investícií a alokácií medzi industriálnymi tovarmi, službami, potravou a ďalšími 

materiálnymi potrebami. 

 

� Tak ako sa približujú limity Zeme a špeciálne ako sú prekračované, sú nevyhnutné 

kompromisy medzi počtom ľudí, ktorý môže Zem uživiť, a materiálnou úrovňou, na 

ktorej sa môže každá osoba udržiavať. 

 

   Presné numerické údaje o kompromisoch nie sú známe a budú sa časom meniť tak, ako 

sa bude meniť technológia, znalosti, ľudská schopnosť napodobňovať a zemské systémy 

obživy. Množstvo uživiteľnej populácie  a životný štandard sa môžu zvyšovať alebo klesať. 

Všeobecný dôsledok kompromisov ostáva rovnaký: 

 

� viac ľudí znamená menej materiálových nákladov na jednu osobu alebo vyššie 

riziko kolapsu, 

 

� čím dlhší čas bude svetová ekonomika potrebovať na redukciu nákladov a prechod 

na trvalú udržateľnosť, tým nižšia bude úroveň populácie a materiálnej úrovne, 

ktorá bude maximálne udržateľná, prieťahy v tomto bode znamenajú kolaps, 

 

� čím vyššie si spoločnosť stanoví plány pre materiálnu životnú úroveň, tým viac 

riskuje prekročenie a zničenie svojich limitov. 
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   Ekonóm Svetovej banky Herman Daly v súvislosti s prechodom na trvalú udržateľnosť 

navrhol tri podmienky trvalej udržateľnosti: 

 

� využívanie obnoviteľných zdrojov neprekračuje mieru ich regenerácie, 

 

� miera využívania neobnoviteľných zdrojov neprekračuje mieru, ktorou sa vyvíjajú 

trvalo udržateľné obnoviteľné substitúty, 

 

� miera znečisťujúcich emisií neprekračuje asimilatívnu kapacitu prostredia. 

 

   Autori sformulovali návrhy na transformáciu svetového systému smerom k trvalej 

udržateľnosti do týchto smerov: 

 

� Zlepšenie signálov. Spoznávať viac a monitorovať aj blaho ľudskej populácie, aj 

podmienky lokálnych a planetárnych zdrojov a smetísk. Informovať vlády a 

verejnosť pravidelne a pohotovo tak o environmentálnych, ako aj o ekonomických 

podmienkach. Zahrnúť reálne environmentálne náklady do ekonomických cien, 

pretvoriť ekonomické indikátory, ako HNP, tak aby sa nezmiešavali náklady 

s prínosmi alebo nákladová náročnosť s blahobytom alebo znehodnocovanie 

prírodného kapitálu s príjmami. 

 

� Urýchlenie časov odozvy. Aktívne vyhľadávanie signálov, ktoré indikujú, že je 

životné prostredie stresované. Rozhodnutie vopred, čo robiť, ak sa objavia 

problémy (ak je to možné, predpovedať ich pred objavením), a mať vhodné 

inštutcionálne a technické dohody nevyhnutné pre efektívne konanie. Výučba 

vedúca k flexibilite a kreativite, ku kritickému mysleniu a k schopnosti pretvárať 

fyzické aj sociálne systémy. Počítačové modelovanie tu môže napomôcť, ale 

dôležitejšie bude všeobecné vyučovanie systémového myslenia. 

 

� Minimalizácia využitia neobnoviteľných zdrojov. Fosilné palivá, fosilné podzemné 

vody a minerály by sa mali využívať s najvyššou možnou efektívnosťou, recyklovať, 

ak je to možné (palivá nemožno recyklovať, ale minerály a vodu možno), a 

spotrebovávané iba ako súčasť prechodu k obnoviteľným zdrojom. 
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� Prevencia erózie obnoviteľných zdrojov. Produktivita pôdy, povrchových vôd, 

využívaných podzemných vôd a všetkých živých súčastí zahrňujúcich lesy, ryby, 

zver by mala byť chránená a v takej miere, v akej je to možné, obnovovaná a 

zväčšovaná. Tieto zdroje by sa mali využívať iba v takej miere, v akej sú schopné 

sa regenerovať. To vyžaduje informácie o ich regeneračných mierach a prísne 

spoločenské sankcie alebo ekonomické návody proti ich nadužívateľom. 

 

� Využívanie všetkých zdrojov s maximálnou efektívnosťou. Väčšie ľudské blaho 

treba dosiahnuť s menšou zdrojovou náročnosťou, lepšiu kvalitu iba v prípade, ak 

sa neprekročia limity. Dosiahnutie vyššej efektívnosti je aj technický možné, aj 

ekonomicky výhodné. Vyššia efektívnosť je kľúčová otázka v prípade, že súčasná 

a budúca populácia majú jestvovať bez dosiahnutia kolapsu. 

 

� Spomalenie a eventuálne zastavenie rastu populácie a fyzického kapitálu. Existujú 

reálne limity miery pre dosiahnutie prvých piatich uvedených položiek. Preto táto 

posledná položka je základná. Zahŕňa v sebe inštitucionálnu a filozofickú zmenu  a 

sociálnu inováciu.  Vyžaduje definovanie úrovne populácie a industriálneho 

výstupu, ktorý je želateľný a udržateľný. To vyžaduje ciele blízke myšlienke 

rozvoja, skôr ako myšlienke rastu. Stavia otázku vízie účelu ľudskej existencie, tak 

aby nevyžadovala stálu fyzickú expanziu. 

   Autori pri hľadaní ciest pre reštrukturalizáciu systému vybrali päť nástrojov - päť ciest, 

ktoré by mohli napomáhať transformáciu k trvalej udržateľnosti. Existuje však mnoho 

ďalších ciest. Týmito nástrojmi sú: vizionárstvo, networking, hovorenie pravdy, učenie sa a 

láska. 

 

Vizionárstvo  

 

   Prvou cestou revolúcie trvalej udržateľnosti je vizionárstvo. Vizionárstvo znamená 

predstavivosť. Základom tejto predstavivosti sú predstavy. Tieto predstavy by mali byť 

predstavami toho, čo naozaj chcete, nie toho, čo si niekto myslí, že chcete, alebo toho, čo 

ste sa naučili, že by bolo vhodné. 

   Predstava trvalo udržateľnej spoločnosti podľa autorov práce Za hranicami limitov sa 

koncentruje na následovné charakteristiky: 
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� Trvalá udržateľnosť, efektívnosť, spravodlivosť, slušnosť a spoločenskosť ako 

dôležité spoločenské hodnoty. 

 

� Vodcovia, ktorí sú čestní, úctiví a viac zainteresovaní na vykonávaní svojej práce 

ako na udržaní svojej pracovnej pozície. 

 

� Materiálna dostatočnosť a bezpečnosť pre všetkých, nízka miera úmrtnosti, nízka 

miera pôrodnosti a stabilná populácia. 

 

� Práca, ktorá ctí ľudí, namiesto toho, aby ich ponižovala. Niektoré cesty 

poskytovania podnetov, odovzdať sa plne práci pre spoločnosť a byť za to 

odmeňovaný. 

 

� Ekonomika, ktorá je prostriedkom, a nie cieľom, taká, ktorá slúži blahu ľudského 

spoločenstva a prostredia, a nie vyžadujúca, aby spoločnosť a prostredie slúžili jej. 

 

� Efektívne a obnoviteľné energetické systémy, efektívne cyklické materiálové 

systémy. 

 

� Technické projekty, ktoré redukujú znečisťovanie a odpady na minimum, a 

spoločenský súhlas s neprodukovaním znečistení a odpadu, ktoré príroda nemôže 

zvládnuť. 

 

� Regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré zušľachťuje pôdu, využíva prírodné 

mechanizmy na obnovu živín a kontrolu jedov a produkuje hojnosť 

nekontaminovanej dopravy. 

 

� Ochrana ekosystémov v ich variete s ľudskou kultúrou žijúcou v harmónii s týmito 

ekosystémami, preto vysoká diverzita aj prírody, aj kultúry a ľudská tolerancia a 

ocenenie pre túto diverzitu. 

 

� Flexibilita, inovácia (sociálna aj technická) a intelektuálna výzva. Prosperita vedy a 

pokračujúce rozširovanie ľudských znalostí. 
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� Väčšie pochopenie celých systémov ako základná súčasť vzdelania každého 

jednotlivca. 

 

� Decentralizácia ekonomickej moci, politického vplyvu a vedeckých expertíz. 

 

� Politické štruktúry, ktoré pripúšťajú rovnováhu medzi krátkodobými a dlhodobými 

záujmami. Niektoré cesty vykonávania tlaku v záujme budúcich pokolení. 

 

� Vysoká zručnosť v občianskych veciach a vlád v umení nenásilných konfliktov. 

 

� Tlačové a vysielacie média, ktoré odrážajú diverzitu sveta a v rovnakom čase 

spájajú dovedna kultúry sveta s relevantnými, presnými, včasnými, nestrannými a 

inteligentnými informáciami, zasadenými do ich historického a celosystémového 

kontextu. 

 

� Príčiny života a myslenia každého nevyžadujú akumuláciu materiánych vecí. 

 

Networking  

    

   Druhou cestou revolúcie tvalej udržateľnosti je networking. Networking má významnú 

úlohu pri transformácii na trvalú udržateľnosť. V súčasnosti nemôžeme pracovať bez sietí. 

Mnohé siete sú neformálne. Tieto neformálne siete sú často efektívnejšie ako formálne 

inštitúcie. Sú prirodzeným domovom nových informácií a môže sa z nich vyvíjať nový 

systém štruktúr. Siete významné pre nás sú tak lokálne, ako aj medzinárodné. Siete sú 

nehierarchické. To, čo ich drží dohromady, nie je sila, záväzky, materiálne podnety ani 

spoločenská zmluva, ale zdieľanie hodnôt a vedomie toho, že niektoré úlohy, ktoré 

nemožno vyriešiť separátne, možno vyriešiť dohromady. Siete prispievajúce k trvalej 

udržateľnosti sa vytvárajú najaktívnejšie na lokálnej a globálnej úrovni. Nové organizácie 

na týchto úrovniach môžu byť mimoriadne potrebné pre vytváranie trvalo udržateľnej 

spoločnosti, ktorá harmonizuje s lokálnymi ekosystémami, tak aby dodržiavali globálne 

limity. 

 

Pravdivé vyjadrovanie sa  
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   Treťou cestou trvalej udržateľnosti je pravdivé vyjadrovanie sa. Autori sa pri diskusiách 

o limitoch rastu stretávali s tendenčnosťou, so zaujatosťou, s jednostrannosťami, so 

slovnými pascami a nepravdami. Podľa ich mienky je potrebné tieto skreslenia označiť a 

vyvarovať sa ich tak, aby sa „vyčistilo“ myslenie o ľudskej ekonomike a jej vzťahu k Zemi. 

Skreslenia, ktoré uvádzajú autori, sú nasledujúce (nie - uvádza skreslený výrok, ale - 

uvádza príklad pravdivého vyjadrovania sa): 

 

Nie: Varovania o budúcnosti sú predpoveďou alebo osudom. 

 

Ale: Varovania o budúcnosti sú odporúčaním následovať odlišnú cestu.  

 

Nie: Životné prostredie je prepychom, konkurenčným nárokom alebo komoditou, ktorú 

budú ľudia kupovať, keď si to budú môcť dovoliť. 

 

Ale: Životné prostredie je zdrojom všetkého života a každej ekonomiky. 

 

Nie: Zmena je obeťou. 

 

Ale:  Zmena je výzvou a je nevyhnutná. 

 

Nie: Zastavenie rastu uzavrie chudobných v ich chudobe. 

 

Ale:  Súčasné modely rastu zamykajú chudobných do ich chudoby, chudobní potrebujú 

rast, ktorý je špecificky uspôsobený na to, aby slúžil ich potrebám. 

 

Nie:  Každý by sa mohol pozdvihnúť na materiálnu úroveň najbohatších krajín. 

 

Ale: Všetky materiálne ľudské potreby by mali byť uspokojované materiálne a všetky 

nemateriálne ľudské potreby by mali byť uspokojované nemateriálne. 

 

Nie: Každý rast je dobrý, bez otázok, rozlišovania alebo skúmania. 

 

A nie:  Každý rast je zlý. 
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Ale: Čo je potrebné, nie je rast, ale rozvoj. Ak rozvoj vyžaduje fyzickú expanziu, mal by 

byť spravodlivý, taký, ktorý si možno dovoliť a je trvalo udržateľný. 

 

Nie:  Technológia vyrieši všetky problémy, alebo technológia nerobí nič, ale spôsobuje 

problémy. 

 

Ale:  Aká technológia zredukuje náklady, zvýši efektívnosť, zlepší zdroje, zdokonalí 

signály a zníži chudobu a ako ju môže spoločnosť podnecovať ? 

 

A:  Čo môžeme urobiť pre naše problémy ako ľudské bytosti okrem našich schopností 

produkovať technológiu ? 

 

Nie: Trhový systém nám automaticky prinesie budúcnosť, akú chceme. 

 

Ale: Ako môžeme využiť trhový systém spolu s mnohými ďalšími organizačnými 

zariadeniami, aby nám priniesli budúcnosť akú chceme ? 

 

Nie:  Priemysel je príčinou všetkých problémov alebo liekom. 

 

Nie:  Vláda je príčinou alebo liekom. 

 

Nie: Environmentalisti sú príčinou alebo liekom. 

 

Nie: Nejaké ďalšie skupiny (napr. ekonómovia) sú príčinou alebo liekom. 

 

Ale:  Všetci ľudia a inštitúcie majú svoju úlohu vo veľkej systémovej štruktúre. V systéme, 

ktorý je štrukturovaný pre prehriatie, všetci účastníci zámerne prispievajú k prehriatiu. 

V systéme, ktorý je štrukturovaný pre trvalú udržateľnosť, priemysel, vláda, 

environmentalisti, a najmä ekonómovia budú mať podstatnú úlohu v prispievaní k trvalej 

udržateľnosti. 

 

Nie: Neužitočný pesimizmus. 

 

A nie:  Silný optimizmus. 
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Ale:  Rozhodnúť sa odhaliť pravdu o úspechoch a neúspechoch v súčasnosti a 

možnostiach a prekážkach v budúcnosti. 

 

A nad všetkým:  Odvaha prijať a zniesť námahu súčasného sveta. Podpora vízie lepšej 

budúcnosti, nespúšťať zo zreteľa. 

 

Učenie sa  

 

   Štvrtou cestou revolúcie trvalej udržateľnosti je učenie sa. Prvé tri cesty vizionárstvo, 

networking a pravdivé vyjadrovanie sa sú zbytočné, ak nevedú k činnosti. Treba urobiť 

veľa vecí, aby sme napomohli prechodu k trvalo udržateľnému svetu. Učenie sa znamená 

ochotu ísť pomalšie, prebrať veci, zhromaždiť informácie o efektoch činnosti vrátane 

základných, ale nie vždy vítaných informácií, že činnosť alebo politika nefunguje. 

 

Láska  

 

   Poslednou cestou trvalo udržateľnej revolúcie je podľa autorov práce Za hranicami 

limitov láska. Láska, ako zmena vzťahov by mala byť základom nového humanizmu. 

Filozofiu nového humanizmu výstižne vyjadrujú slová dlhoročného prezidenta Rímskeho 

klubu Aurelia Pecceia, ako ich uviedol vo svojej práci Sto stránok pre budúcnosť - Reflexie 

prezidenta Rímskeho klubu: 

 

   „Humanizmus charakteristický pre našu epochu musí n ahradi ť princípy a normy, 

na ktoré sa teraz pozerá ako na nedotknute ľné, ale ktoré sa stávajú nepoužite ľnými 

alebo sú v rozpore s našimi cie ľmi, musí podporova ť nové hodnotové systémy, aby 

sme obnovili našu vnútornú rovnováhu a novými spiri tuálnymi, etickými, 

filozofickými, sociálnymi, politickými, estetickými  a umeleckými motiváciami 

naplnili prázdnotu našich životov, musí by ť schopný obnovi ť v nás lásku, 

priate ľstvo, porozumenie, solidaritu a ducha obete a pohos tinnosti a musí nám 

zrozumite ľne sprostredkova ť, že tieto kvality nás tesnejšie spájajú s inými fo rmami 

života a s našimi bratmi a sestrami kdeko ľvek na Zemi, viac ako si vieme 

predstavi ť.“ 
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   Ak práca Limity rastu znamenala v oblasti životného prostredia vztýčený prst 

s varovaním, že je za päť minút dvanásť, potom práca Za hranicami limitov varuje, že je 

päť minút po dvanástej, ale ešte vždy je čas prehodiť výhybku z trate vedúcej ku 

globálnemu ekologickému kolapsu na trať smerujúcu k trvalo udržateľnej budúcnosti. Od 

toho, ako si túto skutočnosť uvedomí ľudstvo, a ako sa k nej postaví, závisí jeho 

budúcnosť. 

 

Zmena kurzu Stephana Schmidheinyho  

 

   Stephan Schmidheiny je švajčiarským priemyselníkom a podnikateľom. V roku 1992 

založil Podnikateľskú radu pre udržateľný rozvoj - Business Council for Sustainable 

Development (BCSD) neskoršie premenovanú na World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). Vykonával funkciu predsedu BCSD. Teraz zastáva funkciu 

čestného predsedu WBCSD. Schmidheiny bol  poradcom pre podnikanie a priemysel 

generálneho tajomníka Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji Maurice Stronga.  

   WBCSD je skupina 48 výkonných vedúcich pracovníkov a predsedov správnych rád 

národných a nadnárodných spoločností zo všetkých oblastí sveta. Stephan Schmidheiny 

a BCSD vydali v roku 1992 knihu Zmena kurzu. Globálna podnikateľská perspektíva 

rozvoja a životného prostredia - Changing Course. A Global Business Perspective on 

Development and the Environment280.  

   Schmidheiny je tiež autorom alebo spoluautorom kníh Towards an Ecologically 

Sustainable Growth Society. Physical Foundation, Economic Transitions, and Political 

Constraints (1994)281 spolu Brunom Fritschom a Walterom Seifritzom, Financing Change. 

The Financial Community, Eco-efficiency and Sustainable Development (1998)282 spolu 

s Frederickom J.L. Zorraquinnom a Walking the Talk. The Business Case for Sustainable 

                                                 
280 Schmidheiny, Stephen with the Business Council for Sustainable Development: 
Changing Course. A Global Business Perspective on Development and the Environment, 
Cambridege, Massachusetts, London: MIT Press, 1992 
281 Schmidheiny, Stephen, Fritsch, Bruno, Seifritz, Walter: Towards an Ecologically 
Sustainable Growth Society. Physical Foundations, Economic Transitions, and Poltical 
Constraints, New York: Springer Verlag, Inc., 1994 
282 Schmidheiny, Stephen, Zorraquinn, Frederico J.L. with World Business Council for 
Sustainable Development: Financing Change. The Financial Community, Eco-efficiency 
and Sustainable Development, London: MIT Press, 1998 
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Development (2002)283 spolu s Chadom Hollidayom a Philipom Wattsom. Schmidheiny je 

tiež spoluautorom publikácie Signals of Change. Business Progress Towards Sustainable 

Development (1999)284 spolu s Rodneyom Chasem a Liviom DeSimonem. 

   Schmidheinyho aktivity na poli hľadania ciest k udržateľnému rozvoju sú veľmi 

významné, nakoľko smerujú k akceptácií základných princípov udržateľného rozvoja 

národnými a nadnárodnými spoločnosťami a k ich realizácii v praktickej činnosti týchto 

společností. Schmidheiny a BCSD urobili krok k zaplneniu medzery v riadení svetovej 

ekonomiky smerom k udržateľnému rozvoju, a to v zmysle presmerovania kurzu globálnej 

aktivity národných i nadnárodných společnosti v smere udržateľného rozvoja.  

   Schmidheiny a BCSD využívajú teoretické rámce udržateľného rozvoja vytvorené najmä 

Našou spoločnou budúcnosťou Svetovej komisie pre životné prostredie a Agendou 21 a 

snažia sa ich pretransformovať do podoby sady nástrojov umožňujúcich ovplyvňovanie 

aktivít národných i nadnárodných společnosti smerom k udržateľnému rozvoju.   

   Najvýznamnejšou publikáciou Stephena Schmidheinyho a BCSD je Zmena kurzu, 

v ktorej predložili svoju filozofiu zmeny smerovania ekonomických aktivít a ich 

presmerovania k udržateľnému rozvoju. Súčasťou Zmeny kurzu je aj Deklarácia 

podnikateľskej rady pre trvalo udržateľny rozvoj285, kde sa okrem iného uvádza, že 

podnikanie bude hrať rozhodujúcu rolu pre budúce zdravie tejto planéty a BCSD ako 

poprední podnikatelia sú zaviazaní presadzovať trvalo udržateľný rozvoj a uspokojovať 

potreby prítomnosti bez ústupkov na úkor spokojného života budúcich generácií. Táto 

predstava rešpektuje poznanie, že ekonomický rast a ochrana životného prostredia sú 

neoddeliteľne spojené a kvalita súčasného i budúceho života spočíva v uspokojovaní 

základných ľudských potrieb bez deštrukcie životného prostredia, na ktorom závisí všetok 

život. BCSD uvádza, že pre dosiahnutie tohoto cieľa sú nevyhnutné nové formy 

spolupráce medzi vládou, podnikateľskou sférou a spoločnosťou. 

   Schmidheiny a BCSD sa v Zmene kurzu zaoberajú nasledovnými oblasťami spojenými 

s udržateľným rozvojom286: 

                                                 
283 Schmidheiny, Stephen, Holliday, Chad, Watts, Philip: Walking with Talk. The Business 
Case for Sustainable Development, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2002  
284 Schmidheiny, Stephen, Chase, Rodney, DeSimone, Livio: Signals of Change. 
Business Progress Towards Sustainable Development. Geneva: World Business Council 
for Sustainable Development, 1999  
285 Schmidheiny, Stephen with the Business Council for Sustainable Development: 
Changing Course. A Global Business Perspective on Development and the Environment, 
Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press, 1992   
286 Tamtiež. 



 247 

� základnou koncepciou udržateľného rozvoja a miestom podnikania v udržateľnom 

rozvoji, 

� stanovením cien preživotné prostredie, trhmi, nákladmi a nástrojmi, 

� problémami energie a trhu v kontexte udržateľného rozvoja, 

� kapitálovými trhmi a financovaním udržateľného rozvoja, 

� vzťahom obchodu a udržateĺného rozvoja, 

� riadením spoločnej zmeny k udržateľnému rozvoju, 

� procesmi inovácie v kontexte udržateľného rozvoja, 

� technologickou spoluprácou pre zabezpečenie udržateľného rozvoja, 

� udržateĺným hospodárením s obnoviteľnými zdrojmi, 

� riadením udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. 

   Schmidheiny a BCSD v Zmene kurzu vychádzajú z faktov o úpadku životného 

prostredia, ktoré zreteľne ukazujú, že je potrebné zmeniť spôsoby zabezpečovania 

udržateľnosti pokroku tak, aby uspokojoval potreby súčasnosti bez ohrozenia schopností 

budúcich generácii uspokojovať ich vlastné potreby. Podľa Schmidheinyho čistý a 

vyrovnaný ekonomický rast, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, 

vyžaduje efektívnejšie využívanie zdrojov, avšak z hľadiska podnikania je potrebné, aby 

sa jednalo o ekologickú efektívnosť. Dokázať, že takýto rast je možný, je jedným z testov 

podnikania a priemyslu. 

   Schmidheiny a BCSD považujú za základný kameň udržateľného rozvoja systém 

otvorených, konkurenčných trhov, v ktorých sú ceny tvorené tak, aby odrážali náklady 

životného prostredia i ostatných zdrojov.287 Udržateľný rozvoj vyžaduje produkciu stále 

väčšieho objemu tovarov a služieb pre uspokojenie potrieb rýchlo rastúceho obyvateľstva. 

Zároveň musia byť zdroje životného prostredia využívané efektívnejšie a výrobné postupy 

a spotreba musia prinášať menej znečistenia. Pretože výroba a znečistenie sú ovplyvnené 

dennou činnosťou miliárd ľudí, udržateľný rozvoj nemožno efektívne zabezpečiť iba 

rezolúciami vlád. Vlády by podľa Schmidheinyho a  BCSD mali zabezpečiť rámec, 

v ktorom sa môže udržateľný rozvoj začať napĺňať.288 

   Schmidheiny a BCSD tvrdia, že k udržateľnému rozvoju môžu ľudí motivovať otvorené 

trhy.289 Keď sú pre zdroje riadne stanovené ceny, potom konkurencia vedie výrobcov 

k minimalizácii ich využívania. Pokiaľ znečistenie chápeme jako zdroje, ktoré unikli 

                                                 
287 Tamtiež. 
288 Tamtiež. 
289 Tamtiež. 
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z výrobného systému, strach z nákladov bude viesť výrobcov k obmedzeniu znečistenia 

na minimum, a to najmä vtedy, keď sa za znečistenie platí alebo sú zodpovední za škody, 

ktoré vytvárajú.  

   Súťaž v otvorených trhoch je podľa Schmidheinyho a BCSD primárnou hnacou silou pre 

tvorbu nových technológii.290Pre efektívnejšie využívanie zdrojov a ďalšie znižovanie 

znečistenia je potom potrebná nová technológia. Schmidheiny a BCSD tvrdia, že ak 

rozvoj technológie tiež závisí na ekonomickom raste, potom na ňom závisí aj udržateľný 

rozvoj.291Otvorené a súťaživé trhy vytvárajú nové zamestnania a príležitosti a sú tak 

najefektívnejšou cestou k uspokojeniu potrieb ľudí. 

   Prístupné trhy dávajú ľuďom silu a ponúkajú najväčšie príležitosti pre chudobných. 

Schmidheiny a BCSD tvrdia, že voľné trhy sú neoddeliteľné od ostatných foriem slobody, 

ktoré sa prehnali koncom 20.storočia našou planétou a za hlavnú príčinu neúspechu 

centrálne plánovaných ekonomík  vo východnej Európe a pomalý a váhavý vývoj 

mnohých rozvojových krajín považujú prekážky efektívnej účasti občanov na trhoch.292 

   Schmidheiny a BCSD sa zaoberajú otázkou prečo bolo obdobie industrializácie 

obdobím neudržateľného využívania zdrojov a vysokej úrovne znečistenia, ak trhy 

skutočne podporujú efektívne využívanie zdrojov a znižovanie znečistenia. Odpove´dou 

podľa nich je skutočnosť, že trhy jednoducho v minulosti neodrážali a ani neodrážajú 

náklady na degradáciu životného prostredia.293 Pri ekonomických rozhodnutiach na 

podnikateľskej alebo vládnej úrovni sa často k nákladom na zachovanie životného 

prostredia neprihliada, pričom tieto náklady sú nazývané „vonkajšími“ čiže externalitami. 

Tradične nie sú do výpočtov nákladov zahrňované ináč než prostredníctvom predpisov na 

ochranu životného prostredia, pričom sú ćasto nedostatočné a sú zbytočným bremenom 

pre spotrebiteľov a priemysel.294 

   Schmidheiny a BCSD považujú za najdôležitejšiu korekciu v súčasnom trhovom 

systéme potrebu zapracovania vonkajších nákladov do nákladov na podnikanie. K tomu 

dnes exituje celý rad nástrojov, mnoho podnikov a vlád už tento proces zahájilo a veľká 

časť platných zákonov na ochranu životného prostredia umožňuje internalizáciu nákladov 

na zachovanie životného prostredia. Schmidheiny a BCSD však zdôrazňujú, že podniky a 

vlády musia postupovať medzinárodne zjednoteným spôsobom alebo sa aspoň začať 
                                                 
290 Tamtiež. 
291 Tamtiež. 
292 Tamtiež. 
293 Tamtiež. 
294 Tamtieź. 
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pohybovať týmto smerom tak, aby globálny trh ponúkal rovnaké informácie, rovnaké 

pravidlá súťaže a tým aj rovnakú otvorenosť a rovnaké príležitosti pre všetkých 

účastníkov.295 

   Schmidheiny a BCSD upozorňujú, že stanovenie reálnych cien a internalizácia nákladov 

na zachovanie životného prostredia je teoretická abstrakcia a zároveň ideál.296 Ako 

stanovenie reálnych cien či cien podľa skutočných nákladov sa označuje zahrnutie 

nákladov na zachovanie životného prostredia do účtov podnikov. Rovnako ako v prípade 

demokracie a voľného trhu ide však o teoretickú abstrakciu a ideál a jeho aproximácia sa 

bude líšiť podľa podmienok, času a miesta.297Schmidheiny a BCSD upozorňujú, že aj keď 

ekonómi pracujú na stanovení skutočných nákladov pre rôzne typy znečistenia a 

poškodenia životného prostredia a táto práca je veľmi užitočná, niektoré náklady nie je 

možné presne kvantifikovať. Ako príklad uvádzajú také globálne znečistenie akým je 

ničenie ozónovej vrstvy, pričom v tomto prípade celkové náklady ostávajú abstrakciou, 

pretože cenu za ničenie ozónovej vrstvy Zeme nie je možné presne odhadnúť.298 

   Schmidheiny a BCSD poukazujú na potrebu využívania súčasných nedokonalých 

vedomostí a dostupných nedokonalých nástrojov pri zahrňaní nákladov na zachovanie 

životného prostredia do celkových nákladov, pričom nedostatok presnosti při stanovení 

súčasných a budúcich nákladov vôbec neznamená, že nemožno stanoviť vôbec žiadnu 

cenu.299Rovnako ako jednotlivci stanovujú ceny statkov v osobnom vlastníctve, 

spoločnosť musí pomocou politických postupov stanoviť ceny za užívanie statkov 

v spoločnom vlastníctve ako sú vody, ovzdušie atď. Táto práca musí vychádzať 

z najlepších dostupných vedeckých poznatkov a z preferencií a voľby občanov. 

Schmidheiny a BCSD zdôrazňujú, že trh nám nehovorí, kam máme ísť, avšak poskytuje 

najefektívnejšie prostriedky ako sa tam dostať. Preto bude spoločnosť musieť 

prostredníctvom svojich politických systémov odhadnúť hodnoty, stanoviť dlhodobé ciele, 

po jednotlivých krokoch zavádzať opatrenia akými sú poplatky a dane a robiť priebežné 

korekcie na základe skúseností a meniacich sa informácií.300 

   Schmidheiny a BCSD tvrdia, že pri prechode k udržateľnému rozvoju možno postačí 

pomalé ale predvídavé zavádzanie poplatkov za využívanie životného prostredia, pričom 
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plánovanie infraštruktúry, technický rozvoj, kultúrny štýl a spotrebitelia by potom mohli 

predvídať zvýšenie ceny a reagovať naň.301   

   Schmidheiny a BCSD upozorňujú, že napriek tomu, že pojem internalizácie vonkajších 

nákladov je v teórii ekonómie jasný, jeho uplatňovanie v reálnom svete sa stáva 

rozporuplným. 302 Medzinárodná dohoda však bola dosiahnutá aspoň v jednom bode 

diskusie, a to keď sa už v roku 1972  členovia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj - OECD zhodli na princípe znečisťovateľ platí - Pollution Pays Principle /PPP/, 

podľa ktorého by znečisťovatelia mali hradiť plné náklady akýchkoľvek škôd spôsobených 

výrobou tovarov a službami. Realizácia tohoto princípu je však dodnes nepresná a 

náhodná.303 

   Schmidheiny a BCSD uvádzajú tri mechanizmy, ako prinútiť podnikateľov, aby si 

uvedomili cenu životného prostredia alebo aby obmedzili jeho poškodzovanie. Sú to304: 

 

� Príkazy a kontrola, kde patria vládne nariadenia vrátane noriem pre jednotlivé 

technológie a výrobky, noriem pre odpadové vody a emisie atď. 

� Samočinná regulácia, kde patria iniciatívy obchodných spoločností alebo 

priemyselného sektoru zamerané napríklad na reguláciu prostredníctvom noriem, 

monitorovania a cieľových opatrení na zníženie znečistenia životného prostredia, 

pričom samočinná regulácia sa môže ukázať ako efektívnejšia ako nariadenia 

alebo ekonomické nástroje. To je spôsobené tým, že podnikatelia väčšinou 

zadržujú informácie o technológiach a emisiách, ktoré vlády potrebujú pre efektívnu 

reguláciu. 

� Ekonomické nástroje, ktoré zahrňujú vládne zásahy do trhu prostredníctvom 

mechanizmov ako sú dane a poplatky za znečistenie, obchodovateľné povolenia 

k znečisteniu, systémy náhrad za zálohy /na sklenené fľaše/, bonifikácie, pôžičky 

na úsporu zdrojov, diferenčné ceny /na olovnatý a bezolovnatý benzín/, zvláštne 

výhody v odpisoch a odstraňovanie deformujúcich dotácií a bariér obchodnej 

činnosti. 

 

                                                 
301 Tamtiež. 
302 Tamtiež. 
303 Tamtiež. 
304 Tamtiež. 
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   Schmidheiny a BCSD považujú za potrebné dosiahnúť správny pomer medzi systémom 

príkazov a kontroly, samočinnou reguláciou a efektívnymi ekonomickými nástrojmi. Podľa 

ich názoru by na tento pomer mali mať vplyv nasledovné faktory305: 

 

� Efektívnosť, čo znamená, že musia byť zvolené opatrenia, ktoré sú z hľadiska 

nákladov najefektívnejšie pre spoločnosť. 

� Flexibilita reakcie, pretože podnikanie potrebuje byť schopné si zvoliť spôsob 

reakcie na regulácie tj. ako dosiahnúť cieľ čo najefektívnejším spôsobom. 

� Dôvera v regulačné prostredie, pretože podnikanie potrebuje poznať povahu a 

pravdepodobný dopad regulácie v priebehu významného časového obdobia tak, 

aby bolo možné plánovať investície a nie prevádzať technologické investície, ktoré 

budú stratové pod vplyvom meniacich sa regulačných opatrení. 

� Postupné zavádzanie regulačných opatrení tak, aby podnikateľské subjekty mali 

čas na plánovanie optimálnej reakcie. 

� Rovnaké podmienky pre všetkých, pričom nariadenia by mali postihovať všetky 

porovnateľné podniky rovnako. 

� Priehľadnosť harmonizácie, tak aby u každého podnikateľského subjektu bolo 

zjavné, že vyhovuje predpisom. 

 

   Stephen Schmidheiny a WBCSD sa snažia zmenu smerom k udržateľnému rozvoju 

premeniť čo najviac na realitu a posun k realizácii tejto zmeny kurzu naznačuje kniha 

Financovanie zmeny (1998) ako i neskoršia publikácia Signály zmeny (1999), kde sa 

snažia načrtnúť cesty financovania presmerovania svetovej ekonomiky tak, aby nimi 

predložený koncept zmeny kurzu svetovej ekonomiky sa premenil na realitu. 

   

Globálny Marshallov plán Alberta Gora  

 

   Bývalý americký viceprezident Albert Gore je prvým americkým a svetovým politikom v 

takej vysokej funkcii zaoberajúcim sa problematikou životného prostredia. Možno ho tiež 

považovať za predstaviteľa novej ekonómie, kedže je autorom Globálného Marshallovho 

plánu, ktorý vo veľkej miere využíva poznatky alternatívnych ekonomických teórií 

podporujúcich smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Pred vstupom na dráhu 
                                                 
305 Tamtiež. 
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profesionálneho politika pracoval sedem rokov ako novinár. V roku 1976 ho zvolili do 

Snemovne reprezentantov a v roku 1984 do Senátu. Počas celého svojho pôsobenia v 

Kongrese USA viedol boj za zachovanie životného prostredia na Zemi.  

   20.januára 1993 nastúpil do funkcie amerického viceprezidenta po boku prezidenta USA 

Billa Clintona. Je autorom knihy zaoberajúcej sa stavom životného prostredia na Zemi a 

možnosťami jeho záchrany , ktorú pod názvom Zem v rovnováhe a podtitulom Ekológia a 

ľudský duch vydal v USA v roku 1992. Je takisto autorom projektu Digitálna Zem a 

projektu informačných superdiaľníc, ktorý sa počas jeho pôsobenia vo funkcii 

viceprezidenta začal realizovať v USA a takisto na globálnej úrovni. 

   Al Gore je tiež autorom Globálneho Marshallovho plánu na záchranu životného 

prostredia na Zemi a Strategickej environmentálnej iniciatívy. Obidva tieto projekty sú 

súčasťou jeho knihy Zem v rovnováhe.  Globálny Marshallov plán tvorí environmentálnu 

paralelu k ekonomickému Marshallovmu plánu, ktorý bol realizovaný USA v Európe po 

skončení druhej svetovej vojny. pôvodný Marshallov plán, nazývaný aj Európsky program 

obnovy, bol zameraný na znovuvybudovanie západnej Európy a obnovu jej normálnej 

ekonomickej aktivity.  

   V súčasnej dobe je potrebné realizovať na celom svete plán podobný tomuto, ktorý 

bude zameraný na obnovu životného prostredia na celom svete. Globálny Marshallov plán 

by mal byť kombináciou rozsiahlej, dlhodobej, starostlivo cielenej pomoci rozvojovým 

krajinám, úsila zameraného na návrh a transfér nových technológií potrebných pre 

podporu ekonomického pokroku chudobným štátom, celosvetového programu stabilizácie 

svetovej populácie a stanovenia záväzkov priemyselných štátov urýchliť ich prechod k 

takému modelu života, ktorý by bol priaznivý pre životné prostredie.  

   Svetové úsilie pre záchranu životného prostredia na Zemi musí byť podľa Al Gora 

organizované okolo piatich strategických cieľov. 

 

� Prvým strategickým cieľom by mala byť stabilizácia svetovej populácie. Tento 

strategický cieľ by mal byť postavený na politike smerujúcej k vytváraniu takých 

podmienok v každom štáte sveta, ktoré sú nevyhnutné pre demografický prechod. 

Demografický prechod je historická zmena od dynamickej rovnováhy vysokej miery 

narodených a vysokej miery zomretých k stabilnej rovnováhe nízkej miery 

narodených a nízkej miery zomretých. Táto zmena sa uskutočňuje v mnohých 

priemyselných štátoch, ktoré majú nízku mieru detskej úmrtnosti a vysokú mieru 
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gramotnosti a vzdelanosti, zatiaľ čo v rozvojových krajinách sa prakticky vôbec 

neuskutočňuje.  

� Druhým strategickým cieľom by mal byť rýchly vývoj environmentálne priaznivých 

technológií špeciálne v energetike, doprave, poľnohospodárstve, projektovaní 

budov a výrobe. Tieto technológie by mali byť schopné prispôsobiť sa trvalo 

udržateľnému ekonomickému pokroku bez súčasnej degradácie životného 

prostredia. Tieto nové technológie musia byť rýchlo trasférované všetkým štátom. 

Špeciálne štátom tretieho sveta, ktoré pristúpia na spôsob platby za tieto 

technológie prostredníctvom vyrovnania rôznych obligácií. 

� Tretím strategickým cieľom by mala byť komplexná a celosvetová zmena 

ekonomických pravidiel, ktorými sa meria vplyv rozhodnutí na prostredie. Musí sa 

zaviesť systém ekonomického účtovnívtva, ktorý stanoví hodnoty primerané 

ekologickým dôsledkom bežných rozhodnutí jednotlivcov, korporácií a štátu na 

trhu. 

� Štvrtým strategickým cieľom by malo byť dojednanie a schválenie novej generácie 

medzinárodných zmluv, ktoré spoja do jedného celku regulačné rámce, špecifické 

obmedzenia, mechanizmy odzbrojenia, kooperatívne plánovanie, spoločné dohody, 

podnety a vzájomné závôzky, ktoré budú nevyhnutné pre úspech celého plánu. 

� Piatym strategickým cieľom by malo byť vytvorenie kooperatívneho plánu pre 

výchovu obyvateľstva sveta o globálnom životnom prostredí. Tento cieľ si vyžiada 

vytvorenie obsiahlých programov výskumu a monitoringu súčasných zmien v 

prostredí spôsobom, ktorý by zahrňoval výskumníkov zo všetkých štátov sveta, 

špeciálne študentov. Potom by sa tento cieľ uskutočňoval cez prohgramy 

rozširovania informácií o lokálnych, regionálnych a strategických ohrozeniach 

životného prostredia. Súčasťou tohoto čieľa je aj podpora nových modelov 

myslenia, zameraných na vzťah civilizácie ku globálnemu prostrediu. 

 

   Každý z týchto piatich strategických cieľov je v úzkom vzťahu k ostatným. Nakoniec by 

Globálny Marshallov plán mal usilovať aj o integrujúci cieľ: vytvoriť najmä v rozvojovom 

svete také spoločenské a politické podmienky, ktoré by boli nápomocné vzniku trvalo 

udržateľných spoločností. Týmito spoločenskými a politickými podmienkami by mali byť: 

sociálna spravodlivosť zahrňujúca i spravodlivé modely vlastníctva pôdy, previazanosť na 

ľudské práva, adekvátna výživa, zdravotná starostlivosť, prístrešie, vysoký stupeň 

gramotnosti, väčšie politické slobody, participácia a zodpovednosť. 
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   Stabilizácia svetovej populácie.  Tento strategický cieľ je základným pilierom celého 

Globálneho Marshallovho plánu. Žiaden cieľ nie je taký rozhodujúci pre liečbu globálneho 

životného prostredia, ako stabilizácia ľudskej populácie. Prudká explózia v raste počtu 

ľudí od začiatku vedeckej revolúcie a špeciálne počas druhej polovice tohoto storočia je 

najjasnejśím signálom príkladu dramatickej zmeny v celkových vzťahoch medzi ľudským 

druhom a ekologickým systémom Zeme.Riešenie problému stabilizácie ľudskej populácie 

by malo byť postavené na svetovej stratégiipre navodenie globálneho demografického 

prechodu k nižším stupňom rastu populácie. V súčasnej ľudskej civilizácii sú dve skupiny 

štátov. Prvú skupinu tvorí väčšina rozvojového sveta, ktorá má vysokú mieru narodených 

aj vysokú mieru zomretých a prudko rastúcu populáciu. Naopak USA, Kanada, Japonsko , 

Tchaiwan, Južná Korea, Hong Kong, Singapúr, Austrália, Nový Zéland a všetky štáty 

západnej Európy a Škandinávie, majú teraz nízku mieru narodených a nízku mieru 

zomretých a relatívne stabilnú populáciu. Ale tieto štáty v tejto druhej skupine vrátane 

USA, patrili kedysi do prvej skupiny. 

   Svetová stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala 

zabezpečiť prechod štátov z prvej skupiny, a teda najmä rozvojových krajín do druhej 

skupiny. Táto stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala 

vychádzať zo skúseností krajín, kde bol tento demografický prechod už uskutočnený a 

mala b yzahŕňať alokáciu zdrojov pre financovanie starostlivo naplánovaných funkčných 

programov gramotnosti, ktoré sú kľúčové pre každú spoločnosť, ktorá stojí pred 

problémom demografického prechodu. 

   Stratégia pre navodenie globálneho demografického prechodu by mala ďalej zahrňovať 

rozvíjanie efektívnych programov na zníženie detskej úmrtnosti a zabezpečenia prežitia a 

dobrého zdravia detí. 

   Posledným bodom stratégie globálneho demografického prechodu by malo byť 

zabezpečenie plánov a techník kontroly pôrodnosti, ktoré by mali byť robené komplexne, 

mali by byť verejne prístupné a mali by byť v súlade s danou kultúrou. 

   Strategická environmentálna iniciatíva  je programom, ktorý zabezpečuje dosiahnutie 

druhého strategického cieľa Globálneho Marshallovho plánu - vývoja environmentálnych 

technológií. Tento program by mal byť predmetom zvláštneho záujmu a mal by byť dobre 

finančne zabezpečený. Program by mal byť zameraný na vývoj environmentálne 

priaznivých technológií, ktoré budú podporovať trvalo udržateľný ekonomický pokrok a 

ktoré budú môcť nahradiť ekologicky deštruktívne technológie. Tieto technológie musia 

byť efektívne a mali by byť rýchle poskytnuté tým štátom, ktoré ich nie sú schopné samé 
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vyvinúť alebo si ich kúpiť. Al Gore navrhuje pre zabezpečenie druhého strategického cieľa 

Globálneho Marshallovho plánu celosvetový rozvoj Strategickej environmentálnej 

iniciatívy. Táto iniciatíva usiluje o vyradenie starých nevhodných technológií a zastavenie 

prác na nich a zároveň podporuje vývoj a rozširovanie novej generácie inteligentných a 

prostrediu priaznivých technológií, ktoré by nahradili vyraďované technológie. Iniciatíva by 

mala byť v čo najkratšom čase predmetom intenzívnych medzinárodných rozhovorov, 

najprv medzi priemyselnými štátmi a potom medzi nimi a rozvojovým svetom. Strategická 

environmentálna iniciatíva by mala zahrňovať nasledovné opatrenia: 

 

� Daňové podnety pre nové technológie a daňové znevýhodnenia pre staré 

technológie. 

� Financovanie výskumu a vývoja nových technológií a perspektívne vyraďovanie 

starých technológií. 

� Programy vládnych nákupov prvých predajných verzií nových technológií. 

� Prísľub veľkých ziskov na trhu viazaný na vyradenie starých technológií. 

� Ustanovenie prísnych a sofistikovaných procedúr ohodnotenia technológií, ktoré 

budú venovať zvýšenú pozornosť všetkým cenám aj ziskom - aj monetárnym aj 

ekologickým - ktoré vyplynú z nových navrhovaných substitučných technológií. 

� Založenie siete výcvikových centier po celom svete, ktoré vytvoria jadro 

environmentálne vzdelaných projektantov a technikov. Zabezpečenie pripravenosti 

rozvojových štátov akceptovať environmentálne atraktívne technológie a 

skúsenosti. 

� Zavedenie kontroly exportu v rozvinutých krajinách, ktorá umožní stanoviť 

ekologický efekt technológií práve tak, ako režim kontroly počas studenej vojny / 

známy ako COCOM /. Robill starostlivé a neobyčajne presné analýzy potenciálov 

vojenského účinku technológií určených pre export. 

� Významné zdokonalenie právnych systémov, špeciálne v tých krajinách, ktoré sú v 

súčasnosti neschopné dať záruky práv vynálezcov a výskumníkov nových 

technológií. Tento bod nie je druhoradý, je to jedna zo základných ciest, ako 

zabezpečiť životaschopnosť väčšiny programov transféru technológií. Adekvátna 

ochrana intelektuálnych vlastníckych práv je vždy hlavným jablkom sváru v 

globálnom obchodnom vyjednávaní. 

� Lepšia ochrana patentov a autorských práv, zdokonalenie licenčných zmlúv, joint 

ventures, koncesie, zastúpenia firiem a rozmanitosť podobných právnych 
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konceptov. Všetky tieto právne koncepty budú dôležité pre uvoľnenie tvorivého 

génia, ktorého treby vybudiť. Strategická environmentálna iniciatíva by mala využiť 

úspechy a skúsenosti dosiahnuté v rámci Strategickej obrannej iniciatívy /SDI/ 

najmä v oblasti technológií a prenesením ťažiska z vojenskej do environmentálnej 

oblasti. 

 

   Nová globálna ekonomika. Tretím strategickým cieľom Globálneho Marshallovho 

plánu je vytvorenie novej globálnej ekonomiky. Tento cieľ by mala zabezpečovať 

kategorická zmena ekonomických pravidiel, prostredníctvom ktorých naša civilizácia 

založená prevažne na trhovej ekonomike, určuje kritéria voľby. Al Gore pre vytvorenie 

novej globálnej ekonomiky a nových ekonomických pravidiel navrhuje nasledovné zmeny: 

 

� Definícia HDP /hrubého domáceho produktu/ by sa mala zmeniť tak, aby 

zahrňovala environmentálne ceny a úžitky. 

� Definícia produktivity by sa mala zmeniť tak, aby odrážala kalkulácie 

environmentálneho zlepšenia alebo zhoršenia. 

� Vlády by mali súhlasiť so zrušením neprimeraných diskontných sadzieb a 

prevzatím lepších metód kvantifikácie vplyvu súčasných rozhodnutí na budúce 

generácie. 

� Vlády by mali zrušiť verejné výdaje na subvencovanie a podporu environmentálne 

deštruktívnych aktivít. 

� Vlády by mali zvýšiť množstvo a presnosť informácií o environmentálnych vplyvoch 

produktov a poskytnúť ich spotrebiteľom. 

� Vlády by mali urobiť opatrenia na podporu plného odhalenia zodpovednosti 

jednotlivých spoločností za environmentálne škody. 

� Vlády by mali prevziať programy pomoci spoločnostiam pri štúdiu cien a úžitkov 

environmentálnej efektívnosti. 

� Štáty by mali zrevidovať svoje antitrustové zákony tak, aby obsahovali aj 

problematiku environmentálnych škôd. 

� Vlády by mali požadovať prepojenie noriem ochrany životného prostredia 

k zmluvám a medzinárodným dohodám, vrátane obchodných dohôd. 

� Environmentálne záujmy by mali byť integrované do kritérií používaných 

medzinárodnými finančnými inštitúciami pre vyhodnocovanie všetkých 

navrhovaných grantov rozvojových fondov. 
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� Vlády by mali urýchľovať záväzky využitia dlhov pre prírodu pre podporu 

environmentálneho správcovstva a vzájomnú úľavu dlhov. 

� Vlády by mali rozvíjať medzinárodné dohody ustanovujúce limity emisií CO2 a trh 

pre obchod s emisnými úvermi. 

 

   Štvrtý strategický cie ľ Globálneho Marshallovho plánu predstavuje úspešné 

dojednanie a schválenie novej generácie medzinárodn ých zlúv a dohôd 

zameraných na ochranu životného prostredia.  Rozšírenie nových právnych zákonov je 

pre úspešný program obnovy ekologickej rovnováhy Zeme takisto významné ako sú preň 

významné demokracia a trhová ekonomika. Plán alberta Gora vytvára rovnováhu medzi 

priemyselnými štátmi a rozvojovými štátmi a je postavený na novej generácii 

medzinárodných zmluv a dohôd. Prototypom takéhoto nového typu zmluvy je Montreálsky 

protokol, ktorý je globálny čo do rozsahu, stanovuje zákaz používania chemikálií ničiacich 

ozónovú vrstvu a charakterizuje dohodu o zdieľaní ceny tohoto zákazu medzi 

priemyselnými a rozvojovými krajinami. Taktiež anticipuje nevyhnutnosť pravidelných 

posudkov stavu problematiky v závislosti na nových informáciach o atmosfére. 

   Vytvorenie globálneho environmentálneho konsenzu je  jadrom piateho 

strategického cie ľa Globálneho Marshallovho plánu.  Tento cieľ vyžaduje 

fundamentálne zmeny v spôsobe zhromažďovania informácii o tom. čo sa deje so 

životným prostredím a organizáciou celosvetového vzdelávacieho programu podpory 

komplexnému porozumeniu krízy. V takomto programe by ľudstvo malo aktívne hľadať 

cesty podpory nového spôsobu myslenia o bežných vzťahoch medzi ĺudskou civilizáciou a 

Zemou. To je azda najťažšia a najdôležitejšia výzva, ktorá stojí pred ľudstvom. Ak sa 

presadí nové myslenie o svete prírody, všetky ostatné akcie sa stanú ľahšie 

uskutočniteľné. Základom všetkých stratégií zmeny spôsobu ľudského myslenia o Zemi 

musí byť koncentrované úsilie zamerané na presvedčenie ľudí, že globálne životné 

prostredie je súčasťou ich života, ako tomu aj v skutočnosti je. 

 

Globalizácia 3.0 pod ľa Thomasa L. Friedmana 
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   Thomas L. Friedman je americký žurnalista, esejista a zahraničnopolitický komentátor 

pišúci pre The New York Times. Je autorom kníh From Beirut to Jerusalem  (1989)306, 

The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globali zation (1999)307,  Longitudes 

and Attitudes. Exploring the World After September 11 (2002)308 a The World is Flat. 

A Brief History of the Twenty-First Century (2005)309.  

   V knihe The Lexus and the Olive Tree  - Lexus a olivový strom , ktorú vydal v roku 

1999, následne v knihách Longitudes and Attitudes (2002) a The World is Flat (2005), 

ako aj v nadväzujúcich článkoch, esejach a vystúpeniach vytvoril koncept procesov 

globalizácie prebiehajúcich v súčasnej dobe. Základnou koncepciou knihy Lexus 

a olivový strom  je zmena paradigmy resp. pravidiel fungovania globálneho sveta.  

   Podľa Friedmana svet studenej vojny bol svetom priateľov a nepriateľov. Svet 

globalizácie smeruje k premene všetkých priateľov a nepriateľov na konkurentov.  

 

Globalizácia 

 

   Globalizácia je dominantný medzinárodný systém. Nie je to iba trend. Je to systém, 

ktorý teraz nahradzuje starý systém studenej vojny. Globalizácia má svoje vlastné 

pravidlá a logiku, ktoré dnes priamo alebo nepriamo ovplyvňujú politiku, prostredie, 

geopolitiku a ekonomiky a politiky každej krajiny sveta. 

 

Ekonomická moc 

 

    Ekonomická moc v systéme globalizácie je založená na počte PC na domácnosť 

v krajine a na prenosovej kapacite Internetu na osobu v krajine. 

 

Určujúce technológie globalizácie 

 

                                                 
306 Thomas L. Friedman: From Beirut to Jerusalem. Farrar, Straus and Giroux, New York 
1989, Updated Edition, Anchor, 1990 
307 Thomas L. Friedman: The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization. 
Farrar, Straus and Giroux, New York 1999, Anchor Books, New York 2000 
308 Thomas L. Friedman: Longitudes and Attitudes. Exploring the World After September 
11. Farrar, Straus and Giroux, New York 2002 
309 Thomas L. Friedman: The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century. 
Farrar, Straus and Giroux, New York 2005 
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   Globalizácia má svoje vlastné určujúce technológie: komputerizáciu, miniaturizáciu, 

digitalizáciu, satelitnú komunikáciu, optické vlákna a Internet. 

 

Informa čná revolúcia 

 

    Informačná revolúcia umožnila konať globálne, komunikovať globálne, cestovať 

globálne a predávať globálne. Vyústila do mocenskej štruktúry, ktorá podporuje a udržiava 

tieto trendy. 

 

Riadiaca ídea globalizácie 

 

   Riadiacou ídeou globalizácie je voľnotrhový kapitalizmus. Globalizácia znamená 

rozšírenie voľnotrhového kapitalizmu do prakticky každej krajiny sveta. 

 

Ekonomické pravidlá globalizácie 

 

   Globalizácia má svoju vlastnú sadu ekonomických pravidiel, ktoré sú zoskupené okolo 

otvárania, deregulácie a privatizácie ekonomiky, tak aby sa stala konkurencieschopnejšou 

a atraktívnejšou pre zahraničné investície. 

 

Dominantná superve ľmoc globalizácie 

 

   USA predstavujú dominantnú superveľmoc globalizácie a ostatné národy sú im v určitej 

miere podriadené. 

 

Tri ur čujúce rovnováhy globalizácie 

 

•  Rovnováha moci medzi USA a ostatnými štátmi 

 

•  Rovnováha medzi národnými štátmi a globálnymi trhmi 

 

•  Rovnováha medzi jednotlivcami a národnými štátmi 

 

Superposilnení jednotlivci 
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   Jednotlivci môžu vo vzrastajúcej miere konať na svetovej úrovni priamo – bez 

sprostredkovania štátu. 

   Jednotlivci môžu ovplyvňovať trhy aj národné štáty viac ako kedykoľvek v histórii. 

 

Superhrá či globalizácie 

 

• Superveľmoc 

 

• Supermarkety 

 

• Superposilnení jednotlivci 

 

Éry globalizácie 

 

   Podľa Thomas L. Friedmana ľudstvo prešlo tromi veľkými érami globalizácie, a to:  

 

• Globalizáciou 1.0,  

• Globalizáciou 2.0 a  

• Globalizáciou 3.0.  

 

Globalizácia 1.0 

 

   Globalizácia 1.0 začala objavmi Vascu de Gama a Krištofa Kolumba. Prebiehala zhruba 

od 14.storočia až do vynálezu parníku, železnice a telegrafu. Skončila Prvou svetovou 

vojnou. Výsledkom bolo scvrknutie sveta z rozmeru veľký na rozmer stredný. 

 

Globalizácia 2.0 

 

   Globalizácia 2.0 trvala od Druhej svetovej vojny až do roku 2000. Prebiehala so 

zvýšenou intenzitou medzi rokmi 1980 a 2000. Jej intenzifikácia prebiehala vďaka 

Internetu a optickým vláknam. Svet sa zmenšil z rozmeru stredný na rozmer malý. 
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Globalizácia 3.0 

 

   Prebieha do súčasnej doby. Zmenšila svet z rozmeru malý na drobný. Intenzifikuje 

všetko vynájdené v Globalizácii 3.0, a to až do tej miery, že sa mení kvalita. Predstavuje 

globalizáciu jednotlivcov.  

 

Evolúcia globalizácie 

 

   Globalizáciu charakterizuje Thomas Friedman ako prechod od globalizácie krajín cez 

globalizáciu spoločností ž po globalizáciu jednotlivcov. 

 

Dominujúce sily globalizácie 

 

• Rannej ére globalizácie dominovala britská moc, britská libra a britské námorníctvo. 

 

• Dnešnej ére globalizácie dominuje americká moc, americká kultúra, americký dolár 

a americké námorníctvo.    

 

Globálna ekonomika 

 

   Globálna ekonomika sa podľa Thomasa Friedmana skladá zo Zlatej zvieracej kazajky, 

Elektronického stáda, Supermarketov, Národných štátov  a Superposilnených 

jednotlivcov. 

 

Golden Straitjacket – Zlatá zvieracia kazajka 

 

   Zlatá zvieracia kazajka predstavuje podľa Thomasa Friedmana súbor fiskálnych 

a monetarných politík, ktoré vytvárajú politicko-ekonomický odev globalizácie. Čím 

tesnejšie je zlatá zvieracia kazajka oblečená, tým viac zlata produkuje. 

   Keď si krajina navlečie Zlatú zvieraciu kazajku, nastanú dve veci: ekonomika tejto 

krajiny rastie a politika tejto krajiny sa scvrkáva. 

 

Zlaté pravidlá Zlatej zvieraciej kazajky 
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   Zlaté pravidlá Zlatej zvieraciej kazajky zahrňujú nasledovné politiky a politické 

rozhodnutia: 

 

• Urobi ť privátny sektor primárnym motorom ekonomického ras tu 

 

• Udržiava ť nízku mieru inflácie a cenovú stabilitu 

 

• Zmenši ť rozmer štátnej byrokracie 

 

• Udržiava ť vyrovnaný rozpo čet do maximálnej možnej miery 

 

• Eliminova ť a znižova ť clá na dovážané tovary 

 

• Odstráni ť reštrikcie na zahrani čné íinvestície 

 

• Zbavi ť sa kvót a domácich monopolov 

 

• Zvyśovať export 

 

• Privatizova ť štátne priemyselné odvetvia a podniky 

 

• Deregulova ť kapitálové trhy 

 

• Urobi ť svoju menu konkurencieschopnou 

 

• Otvori ť svoje priemyselné odvetvia, kapitálové trhy a trhy  s cennými papiermi 

priamemu zahrani čnému vlastníctvu a investíciam 

 

• Deregulova ť ekonomiku k maximálnej domácej konkurencii 

 

• Eliminova ť štátnu korupciu, úplatky a provízie v maximálne mo žnej miere 
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• Otvori ť svoje bankovníctvo a telekomunika čné systémy súkromnému 

vlastníctvu a konkurencii 

 

• Umožni ť občanom výber zo skupiny konkuren čných penzijných alternatív 

a zahrani čím riadených penzijných a vzájomných fondov 

 

Electronic Herd – Elektronické stádo 

 

   Elektronické stádo sú hlavní účastníci globálnej ekonomiky. Elektronické stádo 

pozostáva z obchodníkov s kapitálom, cennými papiermi a menami sediacích za 

počítačovými obrazovkami po celom svete a presúvajúcich svoje peniaze dookola zo 

vzájomných fondov do penzijných fondov a do vonkajších trhových fondov alebo 

obchodujúcich na Internete. 

   Interakcia medzi Elektronickým stádom, národnými št átmi a Zlatou zvieraciou 

kazajkou je v centre dnešného globaliza čného systému. 

   Elektronické stádo sa skladá z dvoch skupín, ktoré predstavujú krátkorohý dobytok 

a dlhorohý dobytok. 

 

Shorthorn Cattle – Krátkorohý dobytok 

 

   Krátkorohý dobytok sú ľudia a inštitúcie zaoberajúci sa krátkodobými finančnými 

operáciami a pôsobiací na finančných trhoch. 

 

Longhorn Cattle – Dlhorohý dobytok 

 

   Dlhorohý dobytok predstavujú multinacionálne korporácie ako General Electric, General 

Motors, IBM, Intel a pod. Sústreďujú sa na priame zahraničné investície, budovanie 

tovární a dlhodobé aktivity v rámci globálnej ekonomiky. 

 

Supermarkets – Supermarkety 

 

  Supermarkety predstavujú globálne finančné centrá ako Wall Street, Hong Kong, Londýn 

a Frankfurt. Tieto supermarkety poskytujú potravu pre elektronické stádo. 
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Superposilnení jednotlivci – Super-empowered indivi duals 

 

   Superposilnení jednotlivci v globálnej ekonomike dokážu robiť protihráčov väčším 

celkom, akými sú napr. národné štáty. Príkladom je napr. Usama bin Ladin, ktorý vyhlásil 

vojnu USA. 

 

Informa čná revolúcia a rýchly svet 

 

   Informačná revolúcia vyvolaná informačnými technológiami je spojená s premenou 

pomalého sveta teda industriálnych ekonomík na rýchly svet globalizujúcich sa ekonomík. 

Táto premena je spojená s tromi demokratizáciami. 

 

Tri demokratizácie 

 

   Thomas Friedman hovorí o troch veľkých demokratizáciach: 

 

• Demokratizácia technológie – domáce po čítače pre všetkých  

 

• Demokratizácia financií – kreditné karty pre všetký ch 

 

• Demokratizácia informácií – internet pre všetkých  

 

   Tri demokratizácie zrodili nový zdroj moci – Elektronické stádo. 

 

MIDS 

 

   MIDS – Microchip Immune Deficiency Syndrom – Syndrom nedostatočnosti 

mikročipovej imunity je spojený s efektami informačnej revolúcie v ekonomike 

a s neschopnosťou adaptácie na zmenené prostredie a princípy fungovania globálnej 

ekonomiky.  

  MIDS znamená neschopnosť zvýšiť produktivitu, mzdy, životné štandardy, využitie 

znalosti a konkurencieschopnosť na rýchlejších, otvorenejších a komplexnejších trhoch 

vytvorených demokratizáciou technológie, financií a informácií.  

   MIDS zahubil ZSSR, NDR a Pan Am. 
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Štvrtá demokratizácia 

 

   Jediným liekom na MIDS je štvrtá demokratizácia, a to demokratizácia rozhodovania 

a informačných tokov, dekoncentrácia moci spôsobom, ktorý umožňuje väčšiemu počtu 

ľudí v krajine alebo v spoločnosti – company zdieľať znalosti, experimentovať a inovovať 

rýchlejšie.  

 

Hardware, software a opera čný systém ekonomiky 

 

   Thomas L. Friedman delí základnú štruktúru ekonomiky na tri zložky: 

 

• Hardware 

 

• Software 

 

• Operačný systém 

 

Hardware 

 

   Hardware predstavuje základný obal resp. schránku ekonomiky. V ekonomickom 

systéme Studenej vojny existovali 3 druhy hardware: 

 

• Free-market Hardware – voľnotrhový hardware – predstavoval voľnotrhovú 

ekonomiku 

 

• Komunistický hardware – predstavoval štátny dirigistický systém riadenia 

ekonomiky 

 

• Hybridný hardware – predstavoval zmiešanú ekonomiku 

 

   Globalizácia 3.0 znamená tiež postupný prechod ekonomík jednotlivých štátov 

k voĺnotrhovému hardware. 
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Software 

 

   Software predstavuje súbory zákonov, legislatív, predpisov, nariadení a politík. 

 

Operačný systém  

 

   Operačný systém predstavuje politiky zabezpečujúce chod jednotlivých ekonomík. 

Friedman rozdeľuje tento operačný systém podľa vyspelosti jednotlivých ekonomík na: 

 

• DOS Capital 1.0 – 4.0  

 

•   DOS Capital 5.0   

 

• DOS Capital 6.0 - DOS kapitál 6.0 – predstavuje liberalizované ekonomiky plus 

Zlatú zvieraciu kazajku 

 

DOS Capital 1.0 – 4.0 

 

   DOS Capital 1.0 – 4.0 - DOS kapitál 1.0 – 4.0 – predstavuje najprimitívnejšiu formu 

fungovania kapitalistického systému. 

 

DOS Capital 5.0 

 

   DOS Capital 5.0  - DOS kapitál 5.0 – predstavuje veľké priemyselné kapitalistické 

systémy. 

 

DOS Capital 6.0 

 

   DOS Capital 6.0 - DOS kapitál 6.0 – predstavuje liberalizované ekonomiky plus Zlatú 

zvieraciu kazajku. 

 

Globalúcia 
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   Globalúcia znamená revolúciu zvonku vyvolanú nútenou adaptáciou na meniaci sa 

globálny systém, a teda prechod k vyšším formám DOS kapitálu, hardware a software 

plus demokratizácie informácií, technológie a financií. Jednotliví hráči sa sa tu potom 

rozdeľujú na tvorcov a adaptérov, teda na tých, ktorý nový systém tvoria a na tých, ktorí 

sa na nový systém adaptujú.  

 

Globalizácia III. pod ľa Thomasa P.M. Barnetta  

 

   Thomas P. M. Barnett je americký vojenský stratég. Pôsobil ako strategický výskumník 

a profesor na U. S. Naval War College v Newport, Rhode Island, USA. Od októbra 2001 

do júna 2003 slúžil ako asistent pre strategické budúcnosti na Office of Force 

Transformation, Office of the Secretary of Defense. Predtým viedol NewRulesSets.Project 

v spolupráci s firmou Cantor Fizgerald. Tento projekt bol zameraný na načrtnutie novej 

mapy sily a vplyvu vo svetovej ekonomike. Riadil Year 2000 International Security 

Dimension Project. Pôsobil ako projektový riaditeľ pre Center for Naval Analysis a pre 

Institute for Public Research. Je autorom viacerých kníh a  publikácií. Vydal knihy 

Thomas P. M. Barnett: The Pentagon´s New Map. War a nd Peace in the Twenty-First 

Century  (2004)310 A Blueprint for Action. A Future Worth Creating  (2005)311. Ph.D. 

z politických vied získal na Harvarde. Žije v Portsmouth, Rhode Island, USA.  

   V marci 2003 uverejnil v časopise Esquire článok The Pentagon´s New Map . Následne 

v apríli 2004 publikoval knihu The Pentagon´s New Map  - Nová mapa Pentagónu 312, 

v ktorej načrtol koncept globalizujúceho sa sveta spolu s princípmi jeho fungovania. 

     Barnett v knihe Nová mapa Pentagónu publikoval výsledky svojho výskumu v rámci 

projektu, v ktorom sa zaoberá zadefinovaním a popisom nových pravidiel fungovania 

svetovej civilizácie.  

 

Etapy globalizácie 

 

                                                 
310 Thomas P. M. Barnett: The Pentagon´s New Map. War and Peace in the Twenty-First 
Century. G.P.Putnam´s Sons, New York 2004, Berkley Trade, 2005 
311 Thomas P. M. Barnett: Blueprint for Action. A Future Worth Creating. Putnam Adult, 
2005 
312 Thomas P. M. Barnett: The Pentagon´s New Map. War and Peace in the Twenty-First 
Century. G.P.Putnam´s Sons, New York 2004 
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   Barnett považuje súčasné procesy globalizácie za Globalizáciu III, pričom históriu 

globalizácie rozdelil na tri periódy, pričom každá etapa globalizácie sa riadila inými 

pravidlami: 

 

•  Globalizácia I. – obdobie 1870 až 1914, bola ukončená začatím Prvej svetovej 

vojny 

 

•  Globalizácia II.  – obdobie 1945 až 1980, bola iniciovaná USA po skončení Druhej 

svetovej vojny a pokračovala až do efektívneho konca Studenej vojny 

 

•  Globalizácia III. – prebieha od roku 1980 ako obdobie relatívneho mieru 

a mohutného ekonomického rastu, ktorý vytiahol stovky miliónov ľudí z chudoby, 

ale ktoré pravidlá teraz čelia ohrozeniu zo strany darebáckych štátov 

a medzinárodného terorizmu 

 

•  Globalizácia IV. – predstavuje jeden zo scenárov budúceho vývoja, pričom by 

znamenal pohltenie integráciu Neintegrovanej medzery do Funkčného jadra a jeho 

rozšírenie na celý svet. 

 

   Barnett rozdelil súčasný svet na Funkčné jadro – Functioning Core a Neintegrovanú 

medzeru – Non-Integrating Gap. Tieto dve skupiny doplňujú Seam States – Štáty 

rozhrania  tzn. štáty, ktoré sa nachádzajú na v oblasti medzi Funkčným jadrom 

a Neintegrovanou medzerou. 

   Funkčné jadro predstavujú tie časti sveta, ktoré aktívne integrujú svoje národné 

ekonomiky do globálnej ekonomiky a, ktoré sa prispôsobujú vytvárajúcej sa sade 

bezpečnostných pravidiel.  

    

Funk čné jadro 

 

Do Funkčného jadra patria: 

 

• Severná Amerika 

• Európa – stará a nová 
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• Rusko 

• Japonsko  

• Čína 

• India 

• Austrália 

• Nový Zéland 

• Južná Afrika 

• Argentína 

• Brazília 

• Chile 

 

   Funkčné jadro zahŕňa zhruba 4 miliardy obyvateľov zo 6 miliardovej svetovej populácie. 

Funkčné jadro sa ďalej rozdeľuje na Staré jadro  - Amerika, Európa a Japonsko – a Nové 

jadro, kde sú najväčšími štátmi Rusko, India a Čína. 

 

Neintegrovaná medzera 

 

Do Neintegrovanej medzery patria tie regióny sveta, ktoré sú vo veľkej miere 

nepripojené na globálnu ekonomiku a jej sadu pravidiel definujúcich jej stabilitu. Patria 

tu: 

 

• Karibská oblasť  

• Afrika 

• Balkán 

• Kaukaz 

• Stredná Ázia 

• Stredný Východ 

• Juhozápadná Ázia 

• Juhovýchodná Ázia – väčšia časť 

 

Štáty rozhrania 
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   Medzi Štáty rozhrania patria tie štáty, ktoré obklopujú Neintegrovanú medzeru. Tieto štáty 

využívajú teroristi na prenikanie do Funkčného jadra. Patria tu: 

 

• Mexiko 

• Brazília 

• Južná Afrika 

• Maroko 

• Alžírsko 

• Grécko 

• Turecko 

• Pakistan 

• Thajsko  

• Malajzia 

• Filipíny 

• Indonézia 

 

Toky globalizácie 

 

   Medzi Funkčným jadrom a Neintegrovanou medzerou fungujú vzťahy vytvárané štyrmi 

skupinami tokov, ktoré zabezpečujú postupné zmenšovanie Neintegrovanej medzery  a jej 

postupnú integráciu do Funkčného jadra. Týmito tokmi sú: 

 

• Toky ľudí z Medzery do Jadra.  

• Toky bezpečnosti z Medzery do Jadra. 

• Toky energie z Medzery do Jadra 

• Toky investícií z Medzery do Jadra 

 

Globálna transak čná stratégia 

 

   Globálna transakčná stratégia je vízia U.S. národnej bezpečnosti, ktorá má zabezpečiť 

funkčnosť základných štyroch tokov z Neintegrovanej medzery do Funkčného jadra, tak 

aby sa Neintegrovaná medzera postupne zmenšovala. 
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10 prikázaní globalizácie 

 

1. Hľadaj zdroje a nájdeš ich 

 

2.  Žiadna stabilita, žiadne trhy 

 

3. Žiaden rast, žiadna stabilita 

 

4. Žiadne zdroje, žiaden rast 

 

5. Žiadna infraštruktúra, žiadne zdroje 

 

6. Žiadne peniaze, žiadna infraštruktúra 

 

7. Žiadne pravidlá, žiadne peniaze 

 

8. Žiadna bezpe čnos ť, žiadne pravidlá 

 

9. Žiaden Leviathan, žiadna bezpe čnos ť 

 

10.  Žiadna vô ľa, žiaden Leviathan 

 

Mýty o úlohe Ameriky v globálnych vz ťahoch 

 

1. Mýtus globálneho chaosu 

 

2. Mýtus Ameriky ako globálneho policajta 

 

3. Mýtus amerického impéria 

 

Scenáre integrácie nepripojených regiónov do globál nej ekonomiky 

 

1. Dôraz na darebácke štáty – Irán, Iraq, Severná Kórea 
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2. Dôraz na islámsky oblúk – islámsky svet ako celok 

 

3. Dôraz na upadajúce štáty – Afrika 

 

4. Dôraz na domácu bezpečnosť – Stredný Východ 

 

5. Dôraz na prírodné zdroje – prístup k energii 

 

6. Dôraz na humanitárnu pomoc – humanitárna pomoc plus pacifikácia Stredného 

Východu 

 

Vytváranie trhových štátov pod ľa Philipa Bobbitta 

 

    Philip Chase Bobbitt  je americkým právnikom a stratégom. Je teoretikom ústavného 

práva, expertom na medzinárodnú bezpečnosť a históriu stratégií. Je profesorom 

konštitu čného práva na University of Texas v Austine v Texas e. Vyštudoval právo na 

Princeton University a Yale Law School. Ph.D. v odbore politickej histórie získal na 

Oxforde. Vykonával funkciu riaditeľa strategického plánovania National Security Council – 

Národnej bezpečnostnej rady. Okrem práva vyučuje tiež históriu jadrovej stratégie na 

Oxforde. Je autorom šiestich kníh.  

   Philip Bobbitt je synovcom bývalého amerického prezidenta Lyndona Bainesa 

Johnsona. 

   V roku 2002 vydal 919 stranovú knihu Shield of Achilles: War, Peace and the Course 

of History – Achillov štít: Vojna, mier a smer hist órie . V tejto knihe prezentoval 

koncept trhového štátu, ktorý v súčasnosti nahradzuje národný štát. 

   Philip Bobbitt sa v knihe Achillov štít zaoberá vzťahom vojen a konštitučných poriadkov. 

Vývoj vojen a konštitučných poriadkov skúma od obdobia renesancie. Trhové štáty vidí 

ako najnovšiu formu konštitučného poriadku. V období od renesancie prešiel moderný štát 

piatimi základnými vývojovými stupňami. Od roku 1494 sa vystriedalo šesť dominantných 

konštitučných poriadkov: kniežacie štáty, kráľovské štáty, teritoriálne, štáty-národy, 

národné štáty a trhové štáty. Tieto vývojové stupne majú následovné základné 

charakteristiky: 
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Kniežacie štáty (1494 – 1618) – Kniežacie štáty sa vyvinuli v Taliansku počas 

renesancie. Nahradili predošlú vládu feudálnych PÁNOV. Poskytovali občanom prvú 

významnú teritoriálnu ochranu a bezpečnosť výmenou za uznanie teritoriálnej moci 

kniežat. Kniežatá si najímali žoldnierov na ochranu svojich teritórií a obchodných ciest, 

ktoré nimi prechádzali. Na oplátku kniežatá vyberali dane. 

 

Kráľovské štáty   (1618 – 1667) – Kráľovské štáty sa objavili spolu s konceptom 

božských, bohom daných práv vládnuť, ktoré využívali králi. Počas tejto éry štát 

pokračoval v napĺňaní zodpovednosti poskytovať bezpečnosť, avšak pre väčšie 

teritoriálne oblasti prostredníctvom vytvárania armád a loďstva. Na oplátku subjekty 

režimu využívali istú formu participácie na kráľovskom božskom štatute a sláve dynastie. 

 

Teritoriálne štáty   (1667 – 1776) – Teritoriálne štáty vznikli spolu so správou urćitých 

teritórií, na ktorých sa štáty rozkladali. Boli charakteristické kontrolou obchodu, 

aristokratickým vodcovstvom a profesionálnymi armádami.))))    

 

Štáty–Národy (1776 - 1914) – Štát – Národ sa objavil na konci osemnásteho storočia, 

kedy vznikol nový poriadok pod vplyvom ideí slobody a demokracie, ktoré zjednotili 

populáciu okolo spoločnej participácie na národnej, etno-kultúrnej identite. Počas tejto éry 

vidíme vzostup imperializmu a expanziu a exploatáciu národnej identity. 

 

Národné štáty (1914-1991) – Národné štáty sa vytvorili na začiatku dvadsiateho storočia, 

aby slúžili ľuďom poskytujúc ekonomický blahobyt občanom. Počas tejto éry komunizmus, 

fašizmus a parlamentarizmus súťažili, kto poskytne občanom väčší blahobyt. 

 

Trhové štáty (1991 –  ) – Trhový štát vznikol v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia v USA a v západnej Európe spolu s globálnou ekonomikou. Trhový štát existuje, 

aby maximalizoval príležitosti pre ľudí, aby mohli dosiahnuť lepší život a tiež aby 

zabezpečil existenciu trhových štruktúr, ktoré poskytujú bohatstvo a spoločenskú 

prosperitu.   

 

   Bobbitt uvádza, že približne každých sto rokov sa mení podstata konštitučného 

poriadku. Táto zmena je spojená s vojnovým konfliktom prebiehajúcim v období existencie 
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určitého konštitučného poriadku. Príkladom môžu byť národné štáty, keď počas obdobia 

rokov 1914 až 1990 prebiehal vojnový konflikt o povahu týchto národných štátov.  

  Bobbitt obdobie rokov 1914 až 1990 nazýva Dlhou vojnou, a zahrňuje tu Prvú svetovú 

vojnu, Druhú svetovú vojnu, Kórejskú vojnu, Vietnamskú vojnu, Studenú vojnu. Tieto 

konflikty spojil dohromady, pretože ako uvádza aj Tridsaťročná vojna sa skladala 

z viacerých vojenských konfliktov.  

   Dlhá vojna začala vypuknutím Prvej svetovej vojny a skončila Parížskym mierom, ktorý 

ukončil Studenú vojnu. Počas tejto Dlhej vojny prebiehal vojnový konflikt medzi tromi 

rôznymi konštitučnými poriadkami, a to medzi komunizmom, fašizmom 

a parlamentarizmom. Nakoniec vyhral parlamentarizmus, ktorý však ako národný štát 

stratil svoju legitimitu a v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia začal byť nahrádzaný 

vznikajúcim trhovým štátom.  

  Vojna proti terorizmu, ktorá začala teroristickým útokom z 11. septembra 2001, môže byť 

podľa Bobbitta vnímaná ako začiatok novej Dlhej vojny.   

   Bobbitt považuje za najnovšie evolučné štádium moderného štátu trhový štát. Tento 

trhový štát vznikol na odlišnej báze legitimity, než akú mal národný štát dvadsiateho 

storočia a takisto slúži inému spoločenskému účelu. Zatiaľ čo hlavnou úlohou národného 

štátu bolo poskytovať rastúce materiálne bohatstvo občanom a zabezpečovať jeho 

spravodlivú distribúciu, úlohou trhového štátu je vzrast súhrnného bohatstva jeho občanov 

prostredníctvom deregulácie, rastúcich verejno-súkromných partnerstiev a devolúciou 

štátu blahobytu. 

   Podľa Bobbitta štát v novej podobe neexistuje preto, aby priamo zabezpečoval 

materiálny blahobyt občanov, ale existuje preto, aby maximalizoval príležitosti ľudí 

zlepšovať svoj život. 

   Bobbitt uvádza, že v súčasnosti takisto prebieha konflikt o podobu trhového štátu 

v rámci systému trhových štátov. Je to konflikt medzi podnikateľským štátom, ktorý 

predstavujú USA, manažérskym štátom, ktorý predstavuje Európska únia 

a merkantilistickým štátom, ktorý predstavujú Japonsko a ďalšie štáty Ázie.   

   USA sa usilujú o vodcovstvo prostredníctvom produkcie a marketingu spoločného 

prospechu pre štáty sveta, ako  je medzinárodná bezpečnosť, zdravšie životné prostredie 

a stabilné trhy. Európska únia sa usiluje o moc prostredníctvom hegemónie v rámci 

regionálnej ekonomickej zóny a Japonsko a štáty Ázie sa usilujú o podiel na trhu s cieľom 

získať relatívnu dominanciu v medzinárodných vzťahoch.  Podľa Bobbittovho názoru je 
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podnikateľský model najtransparentnejší, manažérsky už menej a merkantilistický je 

nepriehľadný.  

     

Globálna civilizácia 21. storo čia pod ľa W. Warrena Wagara  

   

   W. Warren Wagar (1932-2004) bol popredným americkým  futurológom a historikom. 

Známym sa stal kombináciou svojho záujmu o históriu a o budúcnosť. Pôsobil ako 

profesor na oddelení histórie na State University of New York v Binghamtone v USA. 

Prednášal kurzy histórie a budúcnosti. Zaoberal sa tiež vytváraním vízii alternatívnych 

budúcnosti svetovej civilizácie. Napísal a publikoval 18 kníh, v ktorých sa zaoberal témami 

spojenými s budúcnosťou.  

   Zaoberal sa vytváraním alternatívnych vízii svetovej civilizácie. Špecializoval sa na život 

a dielo známeho spisovateľa science-fiction Herberta Georga Wellsa. Bol obdarený 

nevšedným nadaním imaginácie. Tento svoj dar spájal s neobyčajnou pracovitosťou. Ako 

trinásťročný napísal 151 stranovú knihu Filozofia pokroku a ako devätnásťročný mal 

prečítaných všetkých 120 kníh H. G. Wellsa.   

   Jeho najpopulárnejšou knihou sa stala Short History of the Future - Krátka história 

budúcnosti, ktorú publikoval v roku 1989 a v rokoch 1992 a 1999 publikoval jej revidovanú 

verziu. Táto kniha má formu pamätí písaných v roku 2200, v ktorých autor popisuje tri 

predchádzajúce svetové poriadky, ktorými prešla Zem počas svojej existencie do roku 

2200.  

   Výstižné charakteristiky týchto svetových poriadkov udávajú už názvy jednotlivých častí 

knihy. Prvú nazval Earth, Inc. – Zem, a.s. a popisuje  tu korporatívnu globálnu ekonomiku. 

Táto trvala zhruba do polovice 21.storočia a skončila veľkou depresiou v roku 2038 

a jadrovou vojnou v roku 2044. Druhú časť knihy nazval Red Earth – Červená Zem 

a popisuje tu socialistické svetové spoločenstvo. A tretiu časť nazval The House of Earth 

– Dom Zeme a popisuje tu svetovú spoločnosť usporiadanú na princípoch New Age 

v podobe decentralizovaného poriadku autonómnych spoločností. 

   V knihe The Next Three Futures: Paradigms of Things to Come – Nasledujúce tri 

budúcnosti: Paradigmy vecí, ktoré prídu (1991) sa Wagar zaoberal tromi hlavnými smermi 

futurologického myslenia: technoliberálnym, radikálnym a kontrakultúrnym. Tieto potom 

premietol do troch možných podôb prichádzajúcich kultúrnych epoch. Wagar v tejto knihe 

prezentoval svoj vhľad do diverzifikovaného futurologického bádania.  
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   W. Warren Wagar sa špecializoval na dielo H. G. Wellsa. Podrobne sa zaoberal najmä 

podobami budúcnosti prezentovanými v jeho jednotlivých knihách. Wellsove predstavy 

o budúcnosti resp. jeho vízie svetového štátu výrazne ovplyvnili myslenie W. W. Wagara, 

čo možno zreteľne vidieť pri jeho stvárnení alternatívnych podôb budúceho sveta. Wagar 

považoval H. G. Wellsa za zakladateľa modernej futurológie. 

   W. W. Wagar publikoval v roku 1961 knihu nazvanú H. G. Wells and the World State - 

H. G. Wells a svetový štát, kde sa zaoberal najmä Wellsovými víziami svetového štátu 

a jeho možnej podoby. V roku 2001 Wagar vydal knihu The Open Conspiracy: H. G. Wells 

on World Revolution – Otvorená konšpirácia: H. G. Wells o svetovej revolúcii. Táto kniha 

obsahuje okrem Wagarovho textu aj reprint knihy H. G. Wellsa Open Conspiracy, ktorá 

bola vydaná v roku 1928. V roku 2004 stihol ešte vydať knihu H. G. Wells: Traversing 

Time – H. G. Wells: Putujúc časom, v ktorej sa podrobne zaoberá dielom H. G. Wellsa. 

Podielom H. Wellsa na vytvorení futurológie sa Wagar zaoberal aj v článku H. G. Wells 

and Genesis of Future Studies – H. G. Wells a genéza štúdií budúcnosti (1983).  

   Medzi najznámejšie a najpopulárnejšie knihy W. Warrena Wagara patria The City of 

Man: Prophecies of a World Civlization in Twentieth Century Thought – Mesto človeka: 

Proroctvá svetovej civilizácie  v myslení dvadsiateho storočia (1963), Building the City of 

Man: Outlines of a World Civilization – Budovanie mesta človeka: Obrysy svetovej 

civilizácie (1971), Good Tidings: The Belief in Progress from Darwin to Marcuse – Dobré 

zvesti: Viera v pokrok od Darwina po Marcusseho (1972), Terminal Visions: The Literature 

of Last Things – Konečné vízie: Literatúra posledných vecí (1982). 

   Wagar sa tiež intenzívne zaoberal myšlienkami pokroku a vo svojich knihách podrobne 

zmapoval ako sa menila viera v ľudský pokrok. Viera v pokrok sa podľa jeho slov stala  

náboženstvom moderného človeka. Človek ešte dlho po strate dotyku s transcendenciou 

pokračuje vo viere, že história zaznamenáva jeho postupné približovanie sa dokonalosti. 

   W. W. Wagar vyučoval viac ako tridsať rokov kurz svetových problémov zameraný na 

budúcnosť a stal sa tak priekopníkom výučby budúcnosti na univerzitách. Naplnil tak víziu 

svojho veľkého vzoru H. G. Wellsa, ktorý už na začiatku minulého storočia hovoril a písal 

o potrebe vedy o budúcnosti a tiež o potrebe profesorov, ktorí budú špecializovaní na 

výučbu predvídania  a myslenia o budúcnosti.  
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Globálne prognózy, vízie a stratégie pre za čiatok tretieho tisícro čia 

 

 

   Koncom 20. a začiatkom 21.storočia bolo vypracované väčšie množstvo globálnych 

prognóz, vízií a stratégií, ktoré sa zaoberali možným vývojom súčasnej civilizácie 

v dlhodobých časových horizontoch z rôznych pohľadov a s dôrazom na rôzne 

problémové oblasti. Tieto zväčša  futurologické produkty boli vypracované jednotlivcami 

alebo väčšími či menšími kolektívmi. 

Časové horizonty týchto prognóz, vízií a stratégií sa pohybujú od kratších časových 

horizontov 2005, 2010 cez strednodobé a dlhodobé 2020, 2025, 2050 až po veľmi 

dlhodobé scenáre vývoja ľudskej civilizácie pre budúce tisícročie spracované v rámci The 

Millennium Project.  

 V nasledujúcom prehľade budeme uvádzať najvýznamnejšie globálne prognózy, vízie 

alebo stratégie, ktoré sú zaujímavé pre skúmanie budúceho vývoja civilizácie ako celku i 

spoločnosti v jednotlivých krajinách. 
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Globálne prognózy pre 21.storo čie 

 

 

 

Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts - táto 

štúdia predstavuje prognózu globálnych trendov do roku 2015 spracovanú National 

Intelligence Council pre potreby Central Intelligence Agency. Štúdia bola publikovaná 

v decembri 2000. Bola vypracovaná ako pokračovanie podobnej štúdie Global Trends 

2010, publikovanej v roku 1997. Štúdia obsahuje základné trendy a riadiace sily vývoja 

v období do roku 2015 ako aj štyri alternatívne scenáre globálnej budúcnosti.  

 

 

 

Philip S. Antón, Richard Silberglitt, James Schneider: The Global Technology Revolution 

- Bio / Nano / Material Trends and Their Synergies with Information Technology by 2015 

- táto štúdia bola spracovaná pre potreby National Intelligence Council a publikovaná 

v roku 2001 RAND Corporation. Zahrňuje technologické trendy do roku 2015 ako aj 

technologické meta-trendy. Prognózuje súvislosti konvergencie jednotlivých technológii 

v časovom horizonte do roku 2015. 

 

 

 

The Global Course of the the Information Revolution: Technological Trends - 

Proceedings of an International Conference - publikácia prognostického charakteru 

obsahujúca materiály medzinárodnej konferencie. Pojednáva o hlavných 

technologických trendoch a súvislostiach informačnej revolúcie v časovom horizonte do 

roku 2020. Bola publikovaná v roku 2000 RAND Corporation. 
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The Global Course of the Information Revolution: Political, Economic and Social 

Consequences - Proceedings of an International Conference - publikácia 

prognostického charakteru obsahujúca materiály medzinárodnej konferencie. Pojednáva 

o politických, ekonomických a sociálnych dôsledkoch informačnej revolúcie v časovom 

horizonte do roku 2020. Bola publikovaná v roku 2000 RAND Corporation. 

 

 

 

Francis Fukuyama, Caroline S. Wagner: Information and Biological Revolution: Global 

Governance Challenges - Summary of a Study Group - táto štúdia zahrňuje závery 

výskumu študijnej skupiny vedenej Francisom Fukuyamom a Caroline S. Wagnerovou. 

Pojednáva o trendoch a súvislostiach informačnej a bioologickej revolúcie a globálnych 

výzvach vládnutia v časovom horizonte do roku 2020. Bola publikovaná v roku 2000 

RAND Corporation. 

  

 

 

Thomas R.Wilson: Global Threats and Challenges Through 2015 - táto správa 

pojednáva o hlavných globálnych hrozbách a výzvach v časovom horizonte do roku 

2015 s dôrazom na budúce podoby vojny a konfliktu v globálnom kontexte. Bola 

prednesená a publikovaná v roku 2001 Defense Intelligence Agency a je v pravidelných 

intervaloch aktualizovaná. 

 

 

 

Charles W. Taylor: Alternative World Scenarios for a New World Order of Nations - táto 

štúdia prognostického charakteru zahrňuje štyri základné alternatívne scenáre budúcej 

podoby sveta v časovom horizonte do roku 2020 spolu s podrobným rozpracovaním ich 

základných charakteristík a trendov. Bola publikovaná v roku 1993 Strategic Studies 

Institute.  
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SPACECAST 2020 - The World of 2020 and Alternative Futures - táto štúdia vznikla 

v rámci projektu SPACECAST 2020, ktorý prebiehal pod koordináciou Air University a 

United States Air Force. V rámci projektu bola spracovaná sada prognostických 

materiálov s časovým horizontom do roku 2020. Štúdia The World 2020 and Alternative 

Futures predstavuje prognózu vývoja sveta do roku 2020 a zahŕňa päť síl, ktoré budú 

formovať svetový systém do roku 2020  a tri scenáre alternatívnych budúcnosti plus 

jeden doplňujúci scenár budúceho vývoja do roku 2020. 

 

 

 

Air Force 2025 - Alternate Futures for 2025 - táto štúdia bola spracovaná v rámci 

projektu U.S. Air Force 2025. V rámci tohoto projektu bola spracovaná rozsiahla sada 

štúdií prognostického charakteru s časovým horizontom 2025 resp. 2015. Štúdia 

Alternate Futures 2025 zahrňuje šesť alternatívnych scenárov vývoja sveta v časovom 

horizonte do roku 2025 spolu so základnými trendami vývoja v hlavných problémových 

oblastiach spolu s rozsiahlou metodológiou.  Alternatívne scenáre sú spracované 

s dôrazom na dimenziu budúcej podoby vojny a konfliktu. 

 

 

 

Great Transition - The Promise and Lure of the Times Ahead - táto správa bola 

spracovaná Global Scenario Group a Stockholm Environment Institute so sídlom 

v Bostone. Bola publikovaná v roku 2002 a obsahuje štyri základné globálne scenáre 

s časovým horizontom 2025 vrátane riadiacich síl a hlavných charakteristík budúceho 

vývoja. 

 

 

 

People and Connections - Global Scenarios to 2020 - táto štúdia bola spracovaná 

expertami Shell International. Obsahuje dva základné globálne scenáre s časovým 

horizontom do roku 2020 vrátane prehľadu predošlých globálnych scenárov 

vypracovaných expertami Shell International. 
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Exploring Sustainable Development - WBCSD Global Scenarios 2000 - 2050 - táto 

štúdia bola spracovaná expertami World Business Council for Sustainable Development.  

Bola publikovaná v roku 2000. Obsahuje tri základné globálne scenáre vývoja 

v časovom horizonte do roku 2050. 

 

 

 

New World Coming. American Security in the 21st Century. The Phase I Report on the 

Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21st Century. 

 

 

 

Seeking a National Strategy. A Concert for Preserving Security and Promoting Freedom. 

The Phase II Report on a U.S. National Security Strategy for the 21st Century. 

 

 

 

Road Map for National Security: Imperative for Change. The Phase III Report of the U.S. 

Commission on National Security in 21st Century. - tri správy Americkej komisie pre 

národnú bezpečnosť v 21.storočí. Boli publikované v rokoch 1999 až 2001. Obsahujú 

trendy vývoja v základných oblastiach ekonomiky a spoločnosti v časovom horizonte do 

roku 2025 s dôrazom na stratégiu národnej bezpečnosti. 

 

 

 

1997 - 2003 State of the Future Report - správy publikované každoročne v rámci The 

Millennium Project, ktorý je koordinovaný American Council for the United Nations 

University. Správy obsahujú základnú prognózu nazvanú Global Challenges, ktorá 

mapuje 15 základných globálnych výziev pre civilizáciu v časovom horizonte do roku 

2025. Správy tiež obsahujú globálne normatívne scenáre do roku 2050 a globálne 

exxpolratívne scenáre do roku 2025. 
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Long-Term Global Demographic Trends: Reshaping the Geopolitical Landscape - táto 

štúdia bola spracovaná expertami pre potreby Central Intelligence Agency. Bola 

publikovaná v roku 2001. Obsahuje globálne demografické trendy s časovým 

horizontom do roku 2050 plus tri scenáre dedemografického vývoja s časovým 

horizontom 2050. 

 

 

 

Časový horizont 2000 

 

   Americký futurológ Herman Kahn publikoval v roku 1967 spolu so svojim kolegom 

Anthonym J. Wienerom knihu Rok 2000 - Rámce pre uvažovanie o ďalších tridsiatichtroch 

rokoch - The Year 2000 - A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years313. 

   V roku 1980 vypracoval americký futurológ Gerald O. Barney správu pre prezidenta 

USA, ktorá bola publikovaná pod názvom Global 2000 - Report to the President - Entering 

the Twenty-First Century314. Táto správa bola neskoršie prepracovaná a doplnená a 

publikovaná v roku 1993 pod názvom Global 2000 Revisited - What shall we do ? - The 

Critical Issues of the 21st Century315. V roku 1998 vyšla jej posledná prepracovaná verzia 

s názvom Threshold 2000 - Critical Issues and Spiritual Values for a Global Age316. 

 

Časový horizont 2005  

 
                                                 
313 Kahn, Herman , Wiener, Anthony J.:.The Year 2000. A Framework for Speculation on 
the Next Thirty-Three Years. The Macmillan Company, New York 1967 
314 Barney, Gerald O.(Study Director: The Global 2000. Report to the President. Entering 
the Twenty-First Century. Volume 1., 2. And 3. The Council on Environmental Quality and 
the Department of State. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 1980  
315 Barney, Gerald O., Blewett, Jane, Barney, Kristen R.: Global 2000 Revisited. What 
shall we do ? The Critical Issues of the 21st Century. Millennium Institute, Arlington 1993 
316 Barney, Gerald O., Blewett, Jane, Barney, Kristen R.: Threshold 2000. Critical Issues 
and Spiritual Values for a Global Age. Millennium Institute, Arlington, CoNexus Press, 
Grand Rapids 1998 
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   Globálna štúdia Global Trends 2005 - The Challenge of a New Millennium317 bola 

spracovaná a publikovaná v roku 1997 vtedajším riaditeľom Centra pre strategické a 

medzinárodné štúdie vo Washingtone D.C. (Center for Strategic and International Studies, 

Washington, D.C.) Michaelom Mazarrom. V roku 1999 bola vydaná jej knižná verzia pod 

názvom Global Trends 2005 - An Owners Manual for Next Decade318. 

 

Časový horizont 2010  

 

   Globálnymi trendami do roku 2010 sa zaoberá globálna štúdia Global Trends 2010 

vypracovaná National Intelligence Council, Washington, D.C., ktorá bola zverejnená 

v roku 1997. Slúžila ako základ neskoršej štúdie Global Trends 2015.   

   Globálnymi hrozbami a výzvami do roku 2010 sa zaoberá štúdia Global Threats and 

Challenges - The Decades Ahead319 vypracovaná Defense Intelligence Agency, 

Washington, D.C. a zverejnená v roku 1999. 

 

Časový horizont 2015  

 

   Globálnymi trendami do roku 2015 sa zaoberá globálna štúdia Global Trends 2015 - A 

Dialogue About Future With Nongovernment Experts320 vypracovaná National Intelligence 

Council, Washington, D.C.. ktorá bola zverejnená v roku 2000.   

   Globálnymi trendami vývoja moderných technológií do roku 2015 sa zaoberá  štúdia 

Gliobálna technologická revolúcia - The Global Technology Revolution - 

Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information Technology by 2015321, 

                                                 
317 Mazarr, Michael J.: Global Trends 2005. The Challenge of a New Millennium. Center 
for Strategic and International Studies, Washington, D.C. 1997 
318 Mazarr, Michael J.: Global Trends 2005. An Owners Manual for Next Decade. St. 
Martin´s Press, New York 1999 
319 Hughes, Patrick M.: Global Threats and Challenges. The Decades Ahead. Defense 
Intelligence Agency, Washington, D.C. 1999 
320 Global Trends 2015. A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts. 
National Intelligence Council, Washington, D.C. 2000  
321 Antón, Philip S., Silberglitt, Richard, Schneider, James: The Global Technology 
Revolution. Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information Technology 
by 2015. RAND, National Defense Research Institute, Santa Monica 2001 
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ktorá boly vypracovaná P.Antónom, R.Silberglittom a J.Schneiderom a bola publikována 

v roku 2001 National Defense Research Institute a RAND Corporation, Santa Monica.  

   Významnou publikáciou pojednávajúcou o vývoji do roku 2015  je kniha amerického 

futurológa a prezidenta The Arlington Institute Johna L.Petersena Cesty do roku 2015 - 

Profily budúcnosti - The Roads to 2015 - Profiles of the Future322, ktorá bola publikovaná 

v roku 1994.  

 

Časový horizont 2018 

 

   V roku 1968 pri príležitosti päťdesiatého výročia svojho vzniku vydala Foreign Policy 

Association knihu prognóz na ďalších 50 rokov Toward the Year 2018. A Dozen Eminent 

Leaders in Science and Technology Look 50 Years Into Future.323 Medzi autormi tejto 

publikácie boli Herman Kahn, J.R. Pierce, D.G. Brennan a ďalší.  

 

Časový horizont 2020  

 

   Globálnym demografickým vývojom do roku 2020 sa zaoberá štúdia Global 

Demographic Trends - Reshaping the Geopolitical Landscape324, ktorá bola vypracovaná 

expertami americkej Central Intelligence Agency a zverejnená v roku 2001.  

   V roku 1997 vyšla prognóza vývoja ekonomiky a spoločnosti do roku 2020 vypracovaná 

dvomi americkými futurológmi Peterom Schwartzom a Peterom Leydenom a publikovaná 

pod názvom The Long Boom - A History of the Future 1980-2020325 v časopise Wired, 

neskoršie publikovaná ako zvláštna publikácia uvedeného časopisu a po prepracovaní a 

                                                 
322 Petersen, John L.: The Road to 2015. Profiles of the Future. Waite Group Press, Corte 
Madera, California 1994 
323 Foreign Policy Association (editors): Toward the year 2018. A Dozen Eminent Leaders 
in science and Technology Look 50 Years Into Future. Cowles Education Corporation, 
New York 1968 
324 Long-Term Geographic Trends. Reshaping the Geopolitical Landscape. Central 
Intelligence Agency, Washington, D. C. 2001 
325 Schwartz, Peter, Leyden, Peter: The Long Boom: A History of the Future 1980-2020. 
In: Wired, July 1997 
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doplnení o časový horizont 2050 publikovaná v knižnej podobe v roku 1999 pod názvom 

The Long Boom - A Vision for the Coming Age of Prosperity326.  

   Ďalší americkí futurológovia Stan Davis a Bill Davidson publikovali v roku 1991 víziu 

informačnej ekonomiky do roku 2020 nazvanú 2020 Vision.  

   V roku 1994 publikoval víziu sveta v roku 2020 americký expert Hamish McRae pod 

názvom The World in 2020 - Power, Culture and Prosperity327. 

   Kolektív expertov OECD vypracoval a v roku 1997 publikoval prognózu The World 2020 

- Towards a New Global Age - Svet v roku 2020 - Smerovanie k novému globálnemu 

veku328.  

   V roku 2003 bola vypracovaná správa amerického Pentagonu, ktorej základ tvorí 

katastrofický scenár vývoja ľudskej civilizácie do roku 2020, vyvolaný dopadom 

klimatických zmien na súčasnú ľudskú civilizáciu329. Správa bola vypracovaná z podnetu 

pentagónského poradcu pre obranu amerického stratéga a futurológa Andrewa W. 

Marshalla a autormi správy sú americkí futurológovia Peter Schwartz a Doug Randall 

pôsobiací v Global Business Network.330 

 

Časový horizont 2025  

 

   Globálnym vývojom civilizácie do roku 2025 sa zaoberá významná časť aktivít 

najvčšieho futurologického projektu na svete a zároveň globálneho think-tanku nazvaného 

The Millennium Project. Tento projekt je koordinovaný American Counci for the United 

Nations University. V rámci projektu boli spracované a publikované Globálne exploratívne 

scenáre do roku 2025 - Global Expolratory Scenarios 2025. Súčasťou projektu sú aj 

scenáre vedy a technológie do roku 2025 - Future Issues of Science and Technology  a 

tiež  spracovanie environmentálnych scenárov do roku 2025. Priebežné i konečné 

                                                 
326 Schwartz, Peter, Layden, Peter, Hyatt, Joel: The Long Boom. A Vision for the Coming 
Age of Prosperity. Perseus Books, Reading, Massachusetts 1999 
327 McRae, Hamish: The World in 2020. Power, Culture and Prosperity. Harvard Business 
School Press, Boston 1994 
328 OECD: The World in 2020. Towards a New Global Age. OECD, Paris 1997 
329 Schwartz, Peter, Randall, Doug: An Abrupt Climate Change Scenario and Its 
Implications for United States National Security. October 2003, Townsend, Mark, Harris, 
Paul: Now the Pentagon tells Bush: climate change will destroy us. In: The Observer, 
February 22, 2004 
330 Tamtiež. 
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výsledky týchto projektov sú publikované v každoročne vydávanej správe State of the 

Future.  

   Globálnym vývojom do roku 2025 s dôrazom na americkú bezpečnosť sa zaoberala aj 

U.S. Commission on National Security in the 21st Century vedená Garym Hartom a 

Walterom Rudmanom.  Výsledky prác tejto komisie boli publikované v podobe správ tejto 

komisie. V roku 1999 bola zverejnená správa New World Coming - American Security in 

the 21st Century331, v roku 2001 správa Seeking a National Strategy - A Concert for 

Preserving Security and Promoting Freedom332 a v roku 2001 správa Road Map for 

National Security - Imperative for Change333.  

   V roku 1999 bola publikovaná kniha dvoch amerických bezpečnostných expertov 

Jacquelyn K. Davisovej a Michaela J. Sweenyho Strategic Paradigms 2025 - U.S. 

Security Planning for a New Era334, v ktorej sa zaoberali vývojom globálneho 

bezpečnostného prostredia v časovom horizonte do roku 2025.  

   V roku 1986 bola  širokým kolektívom amerických expertov spracovaná a zverejnená 

Vízia do roku 2025 nazvaná 2025, ktorá vznikla z podnetu a pre potreby U.S.Air Force.  

Časti tejtio vízie pojednávajú taktiež o zmenách globálneho prostredia. 

 

Časový horizont 2050  

 

   Normatívne scenáre globálneho vývoja do roku 2050 boli spracované a zverejnené 

v rámci The Millennium Project.  

   Globálna prognóza vývoja ľudskej populácie do roku 2050 bola v roku 2001 uverejnená 

ako súčasť Výročnej správy OSN o stave svetovej populácie na rok 2001 Fondom OSN 

pre otázky populácie - UNFPA.  

                                                 
331 New World Coming. American Security in the 21st Century. The Phase I Report on the 
Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21st Century. U.S. 
Commission on National Security in the 21st Century, Washington, D.C. 1999  
332 Seeking a National Strategy. A Concert for Preserving Security and Promoting 
Freedom. The Phase II Report on U.S. National Securuty Strategy for the 21st Century 
333 Road Map for National Security. Imperative for Change. The Phase III Report of the 
U.S. Commission on National Security in 21st Century, Washington, D. C. 2001 
334 Davis, Jacquelyn K., Sweeny, Michael J.: Strategic Paradigms 2025. U.S. Security 
Planning for a New Era. Brassay´s, Inc. 1999 
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    V roku 1999 bola vydaná vízia rozvoja spoločnosti do roku 2050 nazvaná The Long 

Boom - A Vision for the Coming Age of Prosperity, ktorej autormi sú americkí 

futurológovia Peter Schwartz, Peter Layden a Joel Hyatt335.  

 

Časový horizont 3000  

 

   Experimentálna futurologická štúdia pojednávajúca o vývoji ľudskej civilizácie do roku 

3000, v rámci ktorej bolo vytvorených 6 scenárov budúceho vývoja civilizácie do roku 

3000, bola spracovaná v rámci The Millennium Project v spolupráci s Foundation for the 

Future. Výsledky tejto štúdie boli zverejnené v roku 2000 v správe State of the Future at 

the Millennium.  

                                                 
335 Schwartz, Peter, Leyden, Peter, Hyatt, Joel: The Long Boom. A Vision for the Coming 
Age of Prosperity. Perseus Books, Reading, Massechusetts 1999 
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Vybrané prognózy a projekty 

Projekt prechodu k hydrogénovej ekonomike 

 

    Problém energie vystupuje do popredia ako určujúca globálna výzva, ktorá ovplyvňuje 

súčasný i budúci vývoj spoločnosti na národnej i globálnej úrovni. Vyčerpávajúce sa 

zdroje energie ako i rastúce medzinárodné napätie okolo oblastí bohatých na klasické 

suroviny ako sú ropa a  zemný plyn spolu s pokračujúcim znečisťovaním životného 

prostredia vytvárajú tlak na hľadanie nových surovinových a energetických zdrojov ako 

i na čo najrýchlejšiu transformáciu existujúcich energetických a ekonomických systémov 

na tieto zdroje.  

   Najperspektívnejším projektom, ktorý v prípade úspešnej realizácie umožní zmenu 

základných energetických zdrojov spolu so zodpovedajúcimi zmenami ekonomiky 

a spoločnosti ako i významnými geopolitickými dopadmi je projekt transformácie súčasnej 

ekonomiky založenej v rozhodujúcej miere na využívaní fosílnych palív na ekonomiku 

fungujúcu na báze hydrogénu nazývanú tiež hydrogénová ekonomika. 

   Možnosti prechodu na hydrogénovú ekonomiku sú predmetom intenzívneho výskumu 

zhruba od osemdesiatych rokov 20.storočia. Bolo publikovaných viacero kníh 

pojednávajúcich o možnostiach využívania hydrogénu ako energetického zdroja resp. 

o transformácii ekonomiky na hydrogén ako rozhodujúci energetický zdroj.  

   Boli vydané viaceré publikácie zaoberajúce sa využívaním hydrogénu ako 

energetického zdroja: Peter Hoffman: The Forever Fuel336, James S. Cannon: Harnessing 

Hydrogen337, Jeremy Rifkin: Hydrogen Economy338, Michael A. Peavey: Fuel From 

Water339, Peter Hoffman: Tomorrow´s Energy.340 

                                                 
336 Peter Hoffman: The Forever Fuel. The Story of Hydrogen.336 Westview Press, 1981 
337 James S. Cannon: Harnessing Hydrogen.337 The Key to Sustainable Transportation. 
Inform, 1995 
338 Jeremy Rifkin: Hydrogen Economy.338 The Creation of the World-Wide Energy Web 
and the Redistribution of Power on Earth. J. P. Tarcher, 2002 
339 Michael A. Peavey: Fuel From Water. Energy Independence With Hydrogen.339 2003 
340 Peter Hoffman: Tomorrow´s Energy.340 Hydrogen, Fuel Cells, and the Prospect for 
a Cleaner Planet. MIT Press, 2001 
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   Od konca deväťdesiatych rokov 20.storočia bolo vypracovaných viacero projektov 

zaoberajúcich sa možnou transformáciou súčasnej ekonomiky fosílnych palív na 

hydrogénovú ekonomiku. 

   Predpokladá sa postupné zvyšovanie významu alternatívnych energetických zdrojov 

ako zemný plyn, geotermálna energia, biomasa, vietor a solárna energia, ktoré budú vo 

vzrastajúcej miere dopĺňať súčasné hlavné energetické zdroje, ktorými sú tepelné, 

elektrárne na ropu a uhlie, jadrové a vodné elektrárne. Ako nový hlavný energetický zdroj 

je uvažovaný zhruba od desaťročia 2010 až 2020 hydrogén čiže vodík.   

   V roku 2002 bola publikovaná U.S. ministerstvom energetiky Národná hydrogénová 

vízia zameraná na transformáciu U.S. ekonomiky na hydrogénovú ekonomiku s cieľom 

zmeny hlavného energetického zdroja a zníženia závislosti U.S. ekonomiky na zdrojoch 

z nestabilných oblastí sveta. Táto národná hydrogénová vízia bola doplnená viacerými 

realizačnými dokumentmi.  

   Projekt a realizácia Národnej hydrogénovej vízie je postavený na podobných princípoch 

a konceptuálnych východiskách ako bol úspešný projekt budovania informačných 

superdiaľníc, a to vytvorení konceptuálnych rámcov na úrovni vlády a koordinácia 

vládnymi inštitúciami spolu s realizáciou ťahanou trhom, transnacionálnymi korporáciami, 

osobnou spotrebou a osobným dopytom a výskumom a vývojom. 

   Organizačné princípy navrhovanej hydrogénovej ekonomiky sú takisto kompatibilné 

s organizačnými princípmi, na základe ktorých bol realizovaný projekt informačných 

superdiaľníc. Prechod k hydrogénovej ekonomike predpokladá vytvorenie distribuovanej 

hydrogénovej infraštruktúrnej siete využívajúcej súčasné energetické infraštruktúrne siete 

spolu s napojením jednotlivých užívateľov na túto distribuovanú infraštruktúrnu 

energetickú sieť, a to spôsobom, že títo užívatelia budú zároveň producentmi elektrickej 

energie produkovanej hydrogénovými zariadeniami. Ide teda o jednu z charakteristík 

spoločnosti Tretej vlny, a to prozumerizmus tzn. spojenie produkcie a spotreby v jednej 

osobe resp. jednom subjekte.  

    Predpokladaný organizačný princíp distribuovanej hydrogénovej infraštruktúrnej siete 

ukazuje na kompatibilitu hydrogénovej vízie s princípmi vytvárajúcej sa civilizácie Tretej 

vlny. 

    Vzhľadom na túto skutočnosť sa dá usudzovať na možnú úspešnú realizáciu 

hydrogénovej vízie, a to v podobnom časovom rozpätí ako tomu bolo a je u informačných 

superdiaľníc resp. Internetu. Ide o časový horizont realizácie hydrogénovej vízie zhruba 

10 až 20 rokov.  
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   U.S. programové dokumenty týkajúce sa prechodu k hydrogénovej ekonomike počítajú 

s časovým horizontom 2030 až 2040 a podobný dokument vypracovaný Európskou 

komisiou počíta s časovým horizontom 2050. Základné významné dopady realizácie 

hydrogénovej vízie sa však očakávajú už od roku 2010, a to v súvislosti so začiatkom 

masového využívania automobilov na hydrogénový pohon resp. na palivové články. 

   U.S. programové dokumenty prechodu k hydrogénovej ekonomike boli vypracované na 

základe následovných tlakov: 

 

� národnej bezpe čnosti – potreba sta ť sa viac nezávislými na konfliktných 

regiónoch sveta 

 

� globálneho otep ľovania a potreby zníženia oxidov uhlíka v ovzduší 

 

� sľubných technologických pokrokov  

 

� dlhodobých energetických potrieb pre podporu neustá le rastúcej svetovej 

populácie  

 

    U.S. vláda prijala od roku 2002 viaceré programové dokumenty, týkajúce sa prechodu 

k hydrogénovej ekonomike v časovom horizonte 2030 až 2040, ktoré majú urobiť USA 

viacej nezávislými od dodávok ropy z konfliktných a problémových oblastí sveta. 

   Základné programové dokumenty vlády USA pre prechod k hydrogénovej ekonomike sú 

nasledovné: 

 

� A National Vision of America´s Transition to a Hydr ogen Economy - To 2030 

and Beyond 341 

 

� The National Hydrogen Energy Roadmap 342 

                                                 
341 A National Vision of America´s Transition to a Hydrogen Economy - To 2030 and 
Beyond. Toward a More Secure and Cleaner Energy Future for America. Based on the 
Results  of the National Hydrogen Vision Meeting, Washington, D.C. November 15-16 
2001, United States Department of Energy, Washington, D.C. February 2002 
342 The National Hydrogen Energy Roadmap. Production – Delivery – Storage – 
Conversion – Applications – Public Education – Outreach. Toward a More Secure and 
Cleaner Energy Future of America. Based on the Results of the National Hydrogen 
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� Hydrogen Posture Plan 343 

 

� The Hydrogen Economy 344 

 

   Dlhodobá vízia prechodu americkej ekonomiky na hydrogén ako významný zdroj 

energie. Dopady realizácie tejto vízie budú mať širší ekonomický a spoločenský dosah a 

v prípade úspešnej realizácie takisto ovplyvnia globálne civilizačné trendy. Vízia bola 

spracovaná pre potreby U.S. ministerstva energetiky - U.S. Department of Energy.  

   Autori vízie uvádzajú nasledujúce kľúčové riadiace sily, ktoré budú ovplyvňovať rozvoj 

hydrogénovej energie: 

 

� národná bezpečnosť 

� klimatické zmeny 

� populačný a ekonomický rast 

� kvalita vzduchu 

� konzistencia priorít národnej energetickej politiky 

� cena hydrogénovej infraštruktúry 

� uskladňovanie hydrogénu a prenosové zariadenia 

� vedomie hydrogénovej bezpečnosti 

� dostupnosť fosílnych energetických zdrojov 

� spotrebiteľské preferencie 

 

   Prechod  k hydrogénovej ekonomike je rozdelený na štyri fázy: 

 

� Fáza 1. - Pokrok v technológiách, politikách a trhoch 

� Fáza 2. - Prechod na trh 

� Fáza 3. - Expanzia trhov a infraštruktúry 

� Fáza 4. - Realizácia hydrogénovej vízie  

                                                                                                                                                                 
Energy Roadmap Workshop Washington, D.C. April 2-3, 2002.  United States Department 
of Energy, Washington, D.C. 2002 
343 Hydrogen Posture Plan. An Integrated Research, Development, and Demonstration 
Plan. United States Department of Energy, Washington, D.C. 2004 
344 Opportunities, Costs, Barriers, and Research and Development Needs. National 
Research Council. The National Academies Press, Washington, D.C. 2004 
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  Americkí futurológovia Peter Schwartz, Doug Randall uvádzajú v článku  How 

Hydrogen Can Save America 345 nasledovné kroky realizácie hydrogénovej vízie resp. 

prechodu k hydrogénovej ekonomike: 

 

� Riešenie problému hydrogénu ako paliva 

� Podpora masovej výroby vozidiel poháňaných palivovými článkami 

� Konverzia národnej palivovej infraštruktúry na hydrogén. 

� Vzostup hydrogénovej produkcie 

� Verejná kampaň na podporu hydrogénovej ekonomiky. 

 

   Nosnou transformáciou prechodu k hydrogénovej ekonomike má byť zmena základnej 

automobilovej technológie spolu s prechodom na nový druh paliva hydrogén. Riadiacimi 

silami tejto zmeny sa majú stať osobná spotreba spolu s trhom plus prechod 

automobilových výrobcov na novú technológiu.  

 

Perspektívy prechodu k hydrogénovej ekonomike 

 

   Poprední americkí experti pôsobiaci v automobilov priemysle Lawrence D. Burns, J. 

Byron McCormick a Christopher E. Borroni-Bird v článku Vozidlo zmeny346, ktorý 

publikovali v roku 2004, uvádzajú nasledovný postup transformácie na hydrogénovú 

ekonomiku.  

 

Za pár rokov: 

a. v malom počte budú prototypové vozidlá prenajaté k vyskúšaniu motoristom bývajúcim 

neďaleko čerpacích staníc 

b. vozidlá tranzitných či firemných parkov, ktoré sa každodenne vracajú do garáži, napr. 

autobusy, poštové autá a dodávky,  začnú byť doplňované palivom z centrálne 

rozmiestnených vodíkových staníc 

 

                                                 
345 Peter Schwartz, Doug Randall: How Hydrogen Can Save America. Wired Issue 11.04, 
April 2003 
346 Burns, Lawrence D., McCormick, J. Byron, Borroni-Bird, Christopher E.: Vozidlo 
změny. Scientific American České vydání. Leden 2004 
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Za desať rokov - 2014: 

a. automobilky vyrábajú „skateboardy“ poháňané palivovými článkami a „nasadzovacie“ 

karosérie niekoľkých typov 

b. výstavba hydrogénových čerpacích staníc s lokálnymi reformátormi zemného plynu 

/chemické krakovacie jednotky/ pre podporu prvých vyrobených vozidiel 

c. inštalácia stacionárnych generátorov pre premenu zemného plynu na hydrogén a jeho 

plnenie do palivových článkov na pracoviskách, ktoré potrebujú vysoko spoľahlivú 

dodávku „ušľachtilej“ energie za účelom prenosu dát, kontinuálnej výroby či poskytovania 

lekárskej pomoci v núdzových situáciách, ide napríklad o doplňovanie palivových článkov 

vozidiel záchrannej služby priamo v nemocniciach 

 

Za viac ako desa ť rokov: 

a. stacionárne jednotky s reformátormi či palivovými článkami sú už k dispozícii v iných 

hospodárskych jednotkách a následne aj v domácnostiach, ktoré za úhradu dodávajú 

energiu z nich do siete v rámci takzvaného distribuovaného systému výroby energie, tieto 

subjekty začínajú lokálne poskytovať hydrogén svojím zamestnancom 

b. v distribučnej sieti pribúda viacej hydrogénových staníc s elektrolyzérmi 

c. veľké montážne závody dodávajú na trh skateboardové podvozky v troch veľkostiach 

/kompaktné, stredne veľké a veľké/ 

d. predávajú sa nové karosérie rôzneho druhu prevedenia, ktoré možno nasadiť na 

použitý skateboard 

e. iné závody vyrábajú v rôznych regiónoch  rozmanité karosérie a zásobujú nimi miestny 

trh /napríklad traktory a nákladné vozidlá v Číne a v Indii/ 

 

   Na určitom stupni zdokonaľovania systémov pre generovanie energie vozidlami sa 

staneme svedkami špecifickej úlohy automobilu v rámci meniacej sa globálnej 

energetickej siete. Vozidlá sa potom možno stanu novým energetickým zdrojom, a ako 

také budú zásobovať elektrinou domácnosti i pracoviská. 

   Väčšina vozidiel trávi deväťdesiat percent svojho života zaháľaním. Preto si možno 

predstaviť ten exponenciálny nárast dostupnosti energie, ak sa podarí nahradiť 

elektrorozvodnú sieť výrobnými kapacitami osobných a nákladných automobilov 

odstavených v autoparkoch a garážach. Môžeme uvážiť, čo by to znamenalo, ak by iba 

jedno z dvadsaťpäť dnešných vozidiel v Kalifornii bolo poháňané palivovými článkami. 

Svojou spoločnou kapacitou by tieto vozidlá predbehli elektrorozvodnú sieť tohto štátu.    
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   Burns, McCormick a Borroni-Bird uvádzajú347, že prijatie hydrogénu ako paliva pre 

automobily by pre automobilový priemysel znamenalo začiatok prechodu z takmer 

stopercentnej závislosti na rope ku kombinácii rôznych palivových zdrojov.  

   98 % energie využívanej pre pohon automobilov dnes vďačí za svoj vznik práve rope. 

V dôsledku toho sa spotrebujú zhruba dve tretiny surovej ropy dovážanej do USA na 

dopravu. 

   Náhradou fosílnych palív by došlo k zníženiu závislosti USA a ďalších krajín na 

zahraničnej rope a k rozvoju domácich environmentálne šetrných energetických zdrojov. 

Toto úsilie taktiež podnieti hospodársku súťaž v oblasti cien za energie. V dlhodobej 

perspektíve by tento trend mohol vyvolať stabilitu a zníženie cien energie a palív.  

   Burns, McCormick a Borroni-Bird predpovedajú, že za predpokladu súčasného tempa 

rozvoja techniky uvidíme na cestách atraktívne vyzerajúce a cenovo dostupné vozidlá 

poháňané palivovými článkami ešte pred koncom tohto desaťročia /2010/. Významný 

nárast počtu týchto vozidiel sa dá očakávať v rokoch 2010 až 2020, až výrobcovia 

automobilov začnú vytvárať základňu nevyhnutnú pre podporu veľkokapacitnej výroby.  

   Pretože celková obmena vozidlového parku potrvá približne dvadsať rokov, potrvá 

prinajmenšom rovnakú dobu, než sa dostavia v plnom rozsahu tie ekologické 

a energetické výhody, ktoré vozidlá poháňané hydrogénom môžu poskytnúť. 

   Namiesto historickej evolúcie automobilu sme teraz svedkami vývoja revolučných 

technológií, ktoré od základu pretvárajú nielen koncept automobilu, ale aj jeho úlohu 

v našom svete. 

   Celkový počet vozidiel môže vzrásť zo zhruba 700 miliónov na viac ako 1.1 miliardy. 

V roku 2020 bude vlastniť vozidlo pätnásť percent obyvateľov planéty. Hybnou silou tejto 

očakávanej expanzie budú rýchlo narastajúce stredné vrstvy v rozvojovom svete, inými 

slovami rastúce príjmy na hlavu. A vyššie príjmy takmer priamo súvisia s vlastníctvom 

automobilu.  

   V USA sa od roku 1970 počet kilometrov, ktoré každý rok prejdú osobné a nákladné 

automobily zdvojnásobil a zďaleka predstihuje prírastok obyvateľstva. 

   Tri štvrtiny automobilov sveta sú teraz sústredené v USA, Európe a Japonsku. Dá sa 

však očakávať, že dejiskom tohto vzostupu predaja nových vozidiel budú v budúcich 

desiatich rokoch zo šesťdesiatich percent novo vzniknuté trhy v Číne, Brazílii, Indii, Kórei, 

Rusku, Mexiku, Poľsku a Thajsku.   
                                                 
347 Burns, Lawrence D., McCormick, J. Byron, Borroni-Bird, Christopher E.: Vozidlo 
změny. Scientific American České vydání. Leden 2004 
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   Globálny cestovný ukazovateľ človekokilometre za rok sa za roky 1990 – 2020 viac ako 

zdvojnásobí a ďalšie zdvojnásobenie nastane do roku 2050, pričom svetová automobilová 

doprava sa v rokoch 1990 – 2050 strojnásobí.  

   Dopravný sektor rastie zo všetkých najrýchlejšie a zdá sa byť najhoršie zvládnuteľným 

zdrojom uhlíkových emisií, pretože vyprodukuje 21 % z globálneho úhrnu emisií 

spojených so spotrebou energie. 

   V palivových článkoch dochádza k čistej premene plynného hydrogénu na elektrickú 

energiu. Vďaka nim sa stávame svedkami neznečisťujúcich vozidiel poháňaných 

trakčnými elektromotormi. V kombinácií s kompaktným drôtovo ovládaným elektronickým 

riadením, ovládačmi bŕzd a akcelerácie otvára technológia palivových článkov pred 

konštruktérmi nové možnosti ako napr. rozobrať vozidlo na podvozok s kolesami 

/skateboard/ a potenciálne výmennou karosériou s rozšíriteľným interiérom.   

   Palivové články, v ktorých sa vodíkové atómy štiepia na protóny a elektróny pre 

napájanie elektromotorov za emisie úplne neškodných vodných pár, zrejme urobia 

z automobilov dopravné prostriedky omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu. 

   Nielenže by automobily prestali tak veľkou mierou znečisťovať ovzdušie, ale stali by sa 

aj bezpečnejšími, pohodlnejšími, osobnejšími a dokonca aj cenovo dostupnejšími. Naviac 

by tieto vozidlá na palivové články možno motivovali posun smerom k zelenšej energetike 

na báze hydrogénu.  

   Ak sa tak stane, zmení sa od základu výroba i spotreba energie. V tomto zmysle by 

mohli byť osobné i nákladné vozidlá na hydrogénové palivové články  zárukou budúcnosti, 

kedy bude možné bez doterajších obmedzení  daných ohľadmi na životné prostredie 

a prírodné zdroje našej planéty takmer donekonečna rozvíjať osobnú mobilitu ako slobodu 

nezávislého cestovania a premiestňovania sa.  

   Vozidlo s hydrogénovými palivovými článkami je takmer dvakrát účinnejšie ako vozidlo 

so spaľovacím motorom a k vyvinutiu rovnakého výkonu mu stačí iba polovica energie 

obsiahnutej v palive. 

   Ešte významnejšie je, že vedľajšími produktmi palivových článkov sú len voda a teplo. 

A plynný hydrogén možno nakoniec extrahovať z rôznych palív a energetických zdrojov 

ako zo zemného plynu, etanolu, vody a nakoniec aj z obnoviteľných energetických 

systémov. 

   Celý rad automobiliek, vedomých si tohto potenciálu, venuje vytrvalé úsilie vývoju 

vozidiel na palivové články, medzi nimi predovšetkým Daimler Chrysler, Ford, General 

Motors, Honda, PSA Peugeot-Citroen, Ranault-Nissan a Toyota. 
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   Sme tak svedkami približovania novej revolúcie, ktorej iniciátorom bude opäť automobil, 

ktorý však namiesto benzínu bude jazdiť na hydrogén.   

 

Projekt National Intelligence Council NIC 2020  

 

   Projekt National Intelligence Council NIC 2020 Project bol zameraný na vypracovanie 

scenárov globálneho vývoja s časovým horizontom do roku 2020. Bol organizovaný 

National Intelligence Council (NIC), ktorá je súčasťou Central Intelligence Agency (CIA). 

Šéfom projektu bol šéf NIC Robert L. Hutchings. Projekt bol odštartovaný v novembri 

2003 a začal dvomi konferenciami v novembri a decembri 2003. Nadväzuje na 

predchádzajúce projekty Global Trends 2010 a Global Trends 2015. Ukončený bol v roku 

2005 publikovaním výslednej správy, ktorú CIA uverejnila 13.januára 2005. 

 

   Projekt bol zameraný na: 

 

• vytvorenie scenárov do roku 2020,  

• ukázanie, kde budú viesť kľúčové trendy a  

• vytvorenie globálnej perspektívy prostredníctvom série konferencií za účasti 

popredných expertov z celého sveta.  

 

   Hlavnými expertmi prvej novembrovej konferencie National Intelligence Council NIC 

2020 Project Inaugural Connference (6 November 2003 ) boli americký futurológ 

Theodore Gordon z Millennium Project of American Council for United Nations University, 

americký futurológ James Dewar z RAND Corporation a britský futurológ Ged Davis 

z Royal Dutch / Shell Group.  

 

   Ted Gordon prezentoval Science and Technological Scenarios z MP AC/UNU - Ted 

Gordon: Frontiers of the Future: Madman, Methods an d Massive Change . 

 

   James Dewar úlohu scenárov divokých kariet - James Dewar: The Importance of 

Wild-Card Scenario .  
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   Ged Davis úlohu mentálnych máp pri vytváraní scenárov - Ged Davis: Mental Maps 

and the Roots of Scenario Thinking .  

 

   Pracovné skupiny sa zamerali na nasledovné oblasti: 

 

• výhľad globalizácie a vedecké inovácie 

• korene budúceho konfliktu 

• použitie sily v roku 2020. 

 

   Na decembrovej konferencii NIC National Intelligence Council NIC 2020 Project 

Commonwealth Conference: Focus on 2020 (8-9 Decembe r 2003) boli prezentované 

nasledovné trendy: 

 

• 2020 Európa a Rusko  - úpadok populácie a väčšie moslimské komunity 

• 2020 Južná Ázia - rastúci dôraz na globálne uvedomenie 

• 2020 Latinská Amerika - rastúce medzinárodné rozdelenie na 2 Ameriky: 

    1. USA, Mexiko, Stredná Amerika, Karibik, 

2. Brazília, Argentína, Andské krajiny - orientácia na Európu 

• 2020 Východná Ázia - Čína na ceste k regionálnej dominancii spolu s narastaním 

rozdelenia Sever - Juh 

• 2020 Stredný Východ - otázka rastúceho radikalizmu 

• 2020 Afrika - budúci zverenec OSN 

 

   Trendy v každej z uvedených oblastí sú skúmané v nasledovnej štruktúre: 

 

• Riadiace sily 

• Trendy 

• Divoké karty 

 

2020 Európa a Rusko - úpadok populácie a vä čšie moslimské komunity 

 

   Európa bude čeliť veľkej výzve ako integrovať moslimskú populáciu. Moslimská 

populácia v Európe sa bude zväčšovať v dôsledku vyššieho populačného prírastku a 
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pokračujúcej imigrácie. EÚ bude musieť vytvoriť lepšie pracovné príležitosti, aby bolo 

umožnené moslimom integrovať sa do hlavného prúdu. V prípade horšieho scenára sa 

budú mladí moslimovia radikalizovať najmä v mestských slumoch.  

   Turecko bude skúšobným kameňom pre EÚ. Jeho integrácia umožní Európe sledovanie 

svojich záujmov v stredozemnom a blízkovýchodnom regióne.  

   Okolo roku 2020 bude EÚ rozšírená na počet 30 štátov, pričom motorom bude 

Francúzsko a Nemecko. EÚ nebude mať armádu, aj keď European Security and Defense 

Identity (ESDI) bude mať určité politicko-vojenské kapacity. NATO bude pokračovať ako 

bezpečnostné fórum. EÚ bude v rámci NATO viac asertívna a menej bude inklinovať 

k nasledovaniu USA. 

   Rusko bude čeliť úpadku populácie zo 143 miliónov na 130 miliónov v dôsledku nízkej 

pôrodnosti, skracujúcej sa dĺžky života a chorôb. Ruskí moslimovia  budú naopak mať 

vyššiu pôrodnosť. Politický režim bude vysoko centralizovaný a autoritársky a prerastený 

kriminalitou a korupciou. V takomto prostredí bude riziko zlyhania vodcov. Ekonomika 

založená na nafte nebude kolabovať, ale nebude sa ani diverzifikovať. Zložité bude aj 

riešenie problémov ďalekého Východu a prílevu čínskych imigrantov. 

 

   Profesor G. John Ikenberry z Georgetownskej univerzity predniesol ako súčasť projektu 

materiál zaoberajúci sa vzostupom americkej unipolarity: G. John Ikenberry: Strategic 

Reactions to American Preeminence: Great Power Poli tics in the Age of 

Unipolarity.  

   Zaoberá sa v ňom problémami globálnej dominancie USA a odpoveďou ostatných 

krajín. USA sa stali unipolárnou superveľmocou, pričom sa nesplnili očakávania 

multipolárneho svetového poriadku po politických zmenách v roku 1990. USA sa za 

desaťročie od roku 1990 stali jedinou superveľmocou s príslušným mocenským 

postavením, charakteristikami, dopadmi a obmedzeniami. 

 

   Šéf 2020 NIC Project Robert L. Hutchings načrtol hlavné tézy 2020 NIC Projectu 

v materiáli Robert L. Hutchings: Looking over the Horizon: Asse ssing America´s 

Strategic Challenges , prednesenom na  Department of State/INR/World Affairs Council 

Seminar vo  Washington, D.C.,  9 March 2004. 

 

    Zaoberá sa tu hlavnými riadiacimi silami, ktorými sú podľa neho: 
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• demografia 

• technické inovácie 

• globalizácia 

• vládnuteľnosť 

• hľadanie identity 

 

   Zaoberá sa tiež regionálnymi trendmi v nasledovných oblastiach: 

 

• Európa 

• Rusko 

• Východná Ázia 

• Latinská Amerika 

• Afrika 

 

    Hutchings načrtol tri hlavné globálne scenáre s časovým horizontom do roku 2020: 

 

• Pax Americana - scenár je riadený U.S. mocou ako kľúčovou riadiacou silou 

formujúcou nový globálny poriadok 

• Davos World - scenár je riadený nadnárodnými korporáciami a komerčne orientovaný 

vládami - svet videný elitami z Davosu - World Economic Forum  

• New World Disorder - scenár je riadený udalosťami, obsahuje globálne konflikty a 

narušovanie globálneho svetového poriadku 

 

Scenár Pax Americana   

 

   Scenár je riadený U.S. mocou ako kľúčovou riadiacou silou formujúcou nový globálny 

poriadok.  

   USA sa snažia využiť svoju poststudenovojnovú prevahu a dať dohromady nový 

globálny poriadok. U.S. moc je kľúčovou riadiacou silou, aj keď to ešte nie je americko 

dominantný systém ako sa niektorí nádejajú a iní obávajú.  

   Napriek tomu, že je systém unipolárny čo do formy, je v skutočnosti multilaterálnym 

podnikom, v ktorom je americká moc dokonca viac obmedzená ako počas studenej vojny. 
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Scenár Davos World   

 

   Scenár je riadený nadnárodnými korporáciami a komerčne orientovaný vládami - svet 

videný elitami z Davosu - World Economic Forum. 

   Svet videný elitami každoročného World Economic Forum v Davose vo Švajčiarsku. 

Nespútaná ekonomická globalizácia vedená multinacionálnými korporáciami a komerčne 

orientovanými vládami  riadi tento scenár. 

   Vznikajúce ekonomické veľmoci vedené Čínou a Indiou objavujú, že môžu hrať a 

prosperovať v rámci existujúcich pravidiel globálneho obchodného systému. 

   Čínska ekonomika sa okolo roku 2020 chystá prevziať od USA rolu najväčšej svetovej 

ekonomiky. 

 

Scenár New World Disorder   

  

   Scenár je riadený udalosťami, obsahuje globálne konflikty a narušovanie globálneho 

svetového poriadku. 

   Najkomplikovanejší scenár. Je výsledkom rôznych udalostí, ktoré smerujú 

k narušovaniu globálneho poriadku: 

• V Európe a v Japonsku následkom teplých rokov „ozelenenie“ politickej scény. 

• Globálny konflikt okolo geneticky modifikovaných organizmov. 

• USA zostávajú zamestnané medzinárodným terorizmom a neriešeným konfliktom na 

strednom Východe. 

• Americká ekonomika spomaľuje, ovplyvňovaná a tiež prispievajúca ku globálnemu 

ekonomickému úpadku. 

• Medzinárodná kooperácia prudko eroduje. Systém OSN je paralyzovaný. WTO 

prestáva byť funkčná. EÚ tiež pokuľháva. 

• USA si v tomto chaose vedú najlepšie, ale ich budúci vývoj je narušovaný hlboko 

rozdeleným globálnym konfliktom. 

Mapovanie globálnej budúcnosti – Svet roku 2020 pod ľa CIA-NIC 

 

   CIA uverejnila 13.januára 2005 svoju  tretiu globálnu prognózu vývoja sveta.  Prognózu 

Mapovanie globálnej budúcnosti – Správa projektu 2020 Národnej spravodajskej rady – 
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vypracovali experti Národnej spravodajskej rady NIC v spolupráci s expertmi nevládnych 

organizácií celého sveta.  

   Prognóza Mapovanie globálnej budúcnosti nadväzuje na predošlé globálne prognózy 

spracované NIC, a to prognózu Globálne trendy 2010 z roku 1997 a prognózu Globálne 

trendy 2015 z decembra roku 2000. Prognóza Mapovanie globálnej budúcnosti sa 

zaoberá vývojom globálnych trendov do roku 2020 čiže predpovedá možný vývoj na 

najbližších 15 rokov.   

   Hlavnými metodológiami požitými pri tvorbe prognózy Mapovanie globálnej budúcnosti 

bola metóda vytvárania scenárov, počítačová simulácia a interaktívny model umožňujúci 

kvantifikáciu scenárov pre vybrané oblasti a všetky krajiny sveta International Futures, 

ktorého autorom je americký futurológ a expert na globálne modely Barry B. Hughes. 

   Proces tvorby prognózy zahrňoval takisto sériu konzultácií, konferencií a workshopov. 

K spolupráci boli prizvaní experti takých organizácií ako RAND Corporation, The 

Millennium Project of American Counicil for United Nations University, Shell International, 

Toffler Associates, Global Business Network, National Security Agency alebo The Joint 

Doctrine and Concepts Centre britského ministerstva obrany.  

   Hlavnou súčasťou prognózy Mapovanie globálnej budúcnosti sú štyri alternatívne 

scenáre možného globálneho vývoja odrážajúce budúce možné podoby globálneho sveta 

v roku 2020. Týmito scenármi sú: 

 

Svet Davosu – Davos World 

Pax Americana – Pax Americana 

Nový kalifát – A New Caliphate 

Cyklus strachu – Cycle of Fear  

 

   Prognóza Mapovanie globálnej budúcnosti uvádza nasledovné relatívne istoty 

globálného sveta roku 2020: 

 

• Globalizácia bude vo veľkej miere nereverzibilná, pravdepodobne bude menej 

westernizovaná 

• Svetová ekonomika bude podstatne väčšia 

• Bude vzrastať počet firiem zabezpečujúcich rozširovanie nových technológií 

• Ázia bude na vzostupe a objavia sa noví ekonomickí hráči strednej váhy 
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• Populácia bude starnúť v súčasných mocnostiach 

• Energetické zásoby budú dostatočné na pokrytie globálneho dopytu 

• Bude rásť moc neštátnych hráčov 

• Politický islam ostane významnou silou 

• Niektoré štáty zdokonalia svoje potenciály zbraní hromadného ničenia 

• Oblúk nestability bude prepájať Stredný Východ, Áziu a Afriku 

• Nepravdepodobným bude konflikt veľmoci eskalujúci do totálnej vojny 

• Environmentálne a etické problémy sa budú dostávať do popredia 

• USA ostanú jediným najmocnejším hráčom na poli ekonomiky, technológie a vojny  

 

   Prognóza Mapovanie globálnej budúcnosti zahrňuje následovné predpovede: 

 

• Čína a India sa začnú stávať novými globálnymi hráčmi, podobne ako to bolo 

s Nemeckom v 19. storočí a s USA na začiatku 20. storočia.  

• Hrubý národný produkt Číny v roku 2020 prevýši HDP jednotlivých západných krajín 

okrem USA.  

• Populácia Číny dosiahne v roku 2020 1.4 miliardy obyvateľov a populácia Indie 

dosiahne 1.3 miliardy obyvateľov. 

• Rozšírená Európa bude schopná zvýšiť svoju váhu na medzinárodnej scéne. Problémy 

bude mať so starnúcou populáciou a zmršťujúcim sa počtom pracovných síl 

• Rusko bude čeliť vážnej demografickej kríze s potenciálnou explóziou AIDS 

 

Prognóza Mapovanie globálnej budúcnosti zahŕňa nasledovné dopady globalizácie: 

 

• Globalizácia bude hlavným megatrendom, ktorý bude významne ovplyvňovať ostatné 

hlavné trendy sveta roku 2020 

• Svetová ekonomika bude v roku 2020 o 80 % väčšia ako bola v roku 2000, priemerný 

príjem na osobu bude zhruba o 50 % vyšší 

• Prospech z globalizácie nebude globálny 

• Najväčší prospech z globalizácie budú mať tie štáty a skupiny, ktoré budú mať prístup 

k novým technológiam a budú sa schopné na ne adaptovať 

• Viac firiem sa stane globálnymi, a tie, ktoré budú operovať na globálnej úrovni, budú 

viac diverzifikované čo do rozsahu i pôvodu 
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• Multinacionálne korporácie budú vo vzrastajúcej miere mimo kontroly jednotlivých 

štátov a budú kľúčovými hráčmi pri širšom rozširovaní technológie,  ďalšej integrácii 

svetovej ekonomiky a podpore ekonomického pokroku v rozvojovom svete 

 

   Alternatívne scenáre možných budúcnosti obsiahnuté v prognóze Mapovanie globálnej 

budúcnosti ukazujú možné alternatívy vývoja globálneho sveta do roku 2020: 

 

Svet Davosu  – scenár ukazuje ako silný ekonomický rast vedený Čínou a Indiou môže 

počas budúcich 15 rokov pretvoriť globalizačný proces, dať mu menej západnú tvár 

a transformovať politické hracie pole. 

 

Pax Americana  – scenár ukazuje ako môže dominancia USA môže prežiť radikálne 

zmeny globálnej politiky a slúžiť ako vzor nového globálneho poriadku. 

 

Nový kalifát  – scenár ukazuje príklad ako globálne hnutie poháňané politikou radikálnej 

náboženskej identity môže vytvoriť výzvu západným normám a hodnotám ako základu 

globálneho systému.  

 

Cyklus strachu  – scenár ukazuje príklad ako všadeprítomný strach z teroru a rozsiahle 

opatrenia na prevenciu smrtiacich útokov môžu napomáhať zavádzaniu Orwelovského 

sveta.   

 

   Podľa prognózy Mapovanie globálnej budúcnosti USA budú mať v roku 2020 významnú 

úlohu pri vytváraní medzinárodného poriadku.  Budú vo vzrastajúcej miere konfrontované 

s rastom ekonomickej sily a zmenou politického usporiadania Európy a Ázie, 

bezpečnostnými hrozbami terorizmu ako aj potenciálnymi hrozbami použitia chemických, 

biologických a jadrových zbraní štátmi, ktoré tieto zbrane vlastnia. Výzvou americkému 

vodcovstvu môžu byť aj staré i nové etické problémy, ktoré môžu potenciálne rozdeľovať 

svetovú verejnosť. Tieto etické problémy zahrňujú životné prostredie a klimatické zmeny, 

súkromie, klonovanie a biotechnológie, ľudské práva, medzinárodné právo regulujúce 

konflikty a úlohu multilaterálnych inštitúcií. 
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Svet 2015 pod ľa  Stratforu 

 

   Americká súkromná spravodajská služba Stratfor uverejnila 14. februára 2005 prognózu 

geopolitického vývoja sveta do roku 2015. Táto prognóza predpovedá úpadok Číny 

a Ruska, vzostup Japonska a dezintegráciu Európskej únie. 

   Stratfor (Strategic Forecasting) je popredná americká súkromná konzultačná 

spravodajská agentúra. Je priekopníkom na poli súkromného spravodajstva. Býva 

nazývaná aj ako tieňová CIA. Bola založená v roku 1996 americkým spravodajským 

expertom a odborníkom na národnú bezpečnosť Georgeom Friedmanom.  

   George Friedman je zakladateľom a šéfom Stratforu. Vydal sám alebo so spoluautormi 

viacero kníh, ktoré sa stali bestsellermi ako The Future of War: Power, Technology and 

American World Dominance in the 21st Century (1997), The Intelligence Edge: How to 

Profit in the Information Age (1997) a America´s Secret War: Inside the Hidden Worldwide 

Struggle Between America and Its Enemies (2004). 

    Stratfor sídli v Austine v Texase, má úrady vo Washingtone, D.C. a globálnu sieť 

spravodajských zdrojov. Poskytuje geopolitické analýzy a prognózy korporáciam, vládam, 

finančným inštitúciam i jednotlivcom. Zameriava sa na geopolitické spravodajstvo, 

obchodné spravodajstvo a problémové spravodajstvo. 

   Stratfor uverejňuje každých päť rokov prognózy na najbližšie desaťročie. Prognózy sú 

prístupné iba klientom Stratforu a sú na rozdiel od podobných prognóz CIA predávané. 

Hlavné závery týchto prognóz bývajú v stručnej podobe uverejnené v médiach. Závery 

tohtoročnej prognózy Stratforu nazvanej Stratfor 2005-2015 Decade Forecast sa objavili 

na viacerých webových stránkach i na niekoľkých blogoch. 

   Prognóza Stratfor 2005-2015 Decade Forecast obsahuje následovné predpovede 

týkajúce sa hlavných svetových oblastí: 

 

USA 

 

� USA budú pokračovať počas nasledujúceho desaťročia v ekonomickej a vojenskej 

dominancii 

 

� USA majú najmladšiu a najrýchlejšie rastúcu populáciu spomedzi všetkých veľkých 

ekonomík 

 



 305 

� USA sú v postavení umožňujúcom zopakovať investičný boom z desaťročia 1995-

2005 

 

� USA budú úspešne manažovať problémy sociálnej bezpečnosti 

 

� USA budú postupne presúvať ohnisko svojho záujmu zo stredného Východu na 

oblasť Pacifiku 

 

Stredný Východ 

 

� Vojna medzi USA a jihadistami sa skončí v prospech USA 

 

� Zainteresovanosť USA sa presunie z vojenskej do politickej oblasti. 

 

� Prebehnú významné zmeny v politických vedeniach Egypta, Sýrie a Saudskej 

Arábie 

 

Európa 

 

� Politická únia bude kolabovať, ale ekonomická únia bude pokračovať 

 

� Ekonomiky krajín EU zostanú statickými zaťažené sociálnou záťažou a starnúcou 

populáciou 

 

� Bude vzrastať napätie okolo moslimskej imigrácie, možné sú útoky 

 

� Ruské pokusy o expanziu môžu spôsobiť problémy 

 

Rusko 

 

� Rusko kolabuje a to bude pokračovať 

 

� Rusko bude vo vzrastajúcej miere nacionalistickým a protizápadným 
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� Rusko sa bude eventuálne znovu presadzovať ako veľký medzinárodný hráč, ale 

s tradičným protizápadným smerovaním 

 

Čína 

 

� Spomalenie ekonomického rastu bude viesť k odlivu investícií 

 

� Masívne sociálne otrasy medzi bohatými a chudobnými 

 

� Po Olympijských hrách 2008 bude chaos pravdepodobne viesť k strate centrálnej 

kontroly a k rozvoju regionálnych centier 

 

� Japonsko bude nasledovať Čínu ako významná ázijská mocnosť 

 

� Tchaj-wan sa bude zbližovať s Japonskom 

 

Štyri globálne demografické protitrendy pod ľa Nicholasa Eberstadta 

 

    Štyri globálne demografické protitrendy popisuje vo svojej štúdii Four Surprises in 

Global Demography – Štyri prekvapenia v globálnej demografii Nicholas Eberstadt 

z American Enterprise Institute for Public Policy Research - AEI. Štúdia bola publikovaná 

v auguste 2004 na webových stránkach AEI.  

   Medzi štyri globálne demografické protitrendy zahrnul Eberstadt prudké rozširovanie 

podreprodukčnej plodnosti (sub-replacement fertility), vzrast neprirodzenej pohlavnej 

nevyváženosti (unnatural gender imbalances), trvalý vzrast mier úmrtnosti (sustained 

increases in mortality) a demografickú výlučnosť USA (american demographic 

exceptionalism) medzi ostatnými vyspelými krajinám. Tieto štyri demografické protitrendy 

môžu mať výrazne vplyvy na budúce demografické vzory.  

   Eberstadt uvádza, že tieto štyri globálne demografické protitrendy sú výnimkami 

z klasickej demografickej prechodovej teórie, ktorú vytvoril demograf Frank Notestein a, 

ktorá je dnes všeobecne uznávaná. Táto demografická prechodová teória predvída 

klesajúce miery úmrtnosti, tak ako sa spoločnosť vyvíja, nasledované poklesom mier 

pôrodnosti o niečo neskoršie. 
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Podreproduk čná plodnos ť  

 

   Demografický protitrend podreprodukčnej plodnosti znamená, že počty pôrodov sú 

nižšie ako počty nevyhnutné k dosiahnutiu dlhodobej populačnej stability. Eberstadt 

uvádza, že asi polovica svetovej populácie žije v regiónoch, v ktorých pôrodnosť je nižšia 

ako počty, ktoré sú nevyhnutné k populačnej stabilite. Dlhodobá populačná stabilita je 

dosahovaná vtedy, ak na jednu ženu pripadá prírastok najmenej 2.1 detí počas jej života.  

  Podľa amerických štatistických prieskumov takmer všetky svetové rozvinuté regióny  - 

Austrála, Nový Zéland, Severná Amerika, Japonsko a ázijské tigre Singapúr, Hong Kong, 

Tchaiwan a Južná Kórea oznamujú menej narodení ako je potrebné k dosiahnutiu 

dlhodobej populačnej stability. Celková miera plodnosti v Európe je iba okolo 1.4.  

   Podreprodukčná plodnosť však už nie je spojená iba s vyspelými krajinami. Mnohé iné 

krajiny oznamujú rovnako nízke miery plodnosti. Všetky východoázijské krajiny 

s výnimkou Mongolska a krajiny ako Thajsko, Mjanmarsko, Kazachstan, Sri Lanka, veľa 

karibských spoločností a väčšina juhoamerických krajín ukazujú miery plodnosti nižšie 

ako potrebná miera reprodukcie.  V Iráne celková miera plodnosti je nižšia ako 1.9, pričom 

v roku 1986 dosahovala viac ako 6 s poklesom na viac ako 2 k roku 2000. Celková miera 

plodnosti v Iráne je dnes nižšia ako v USA. 

   Eberstadt oznamuje podreprodukčné miery plodnosti tiež v Alžírsku, Tunisku, Libanone 

a Turecku.  Rozdiely medzi celkovými mierami plodnosti dosahujúcimi 2.0 a mierami 

plodnosti dosahujúcimi 1.5 alebo 1.4 sú podľa Eberstadta rozdielmi medzi dlhodobou 

populačnou stabilitou a populáciou, ktorá sa zmenšuje o jednu tretinu s každou 

odchádzajúcou generáciou. 

 

Neprirodzená pohlavná nevyváženos ť 

 

   V normálnych podmienkach sa na 105 chlapcov rodí asi 100 dievčat. Čína svojou 

politikou jedného dieťaťa narušila tento prirodzený biologický rytmus. V roku 1982 sa 

v Číne rodilo 109 chlapcov na každých 100 dievčat, v roku 1995 to bolo už 116 chlapcov 

na 100 dievčat a v roku 2000 sa toto číslo priblížilo počtu 120 chlapcov na 100 dievčat. 

Neprirodzená pohlavná nevyváženosť bola zaznamenaná tiež v ostatných krajinách 

východoázijského regiónu, ktoré si nevynucujú kontrolu populačného rastu, vrátane 

Južnej Kórei, Tchaiwanu, Hong Kongu a Singapúru. K tomuto protitrendu prispievajú silné 
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kultúrne preferencie pre synov a difúzia technológií schopných určovať pohlavie pred 

narodením. Neprirodzená pohlavná nevyváženosť sa začala prejavovať aj v niektorých 

častiach Indie, na Kaukaze, v niektorých častiach Latinskej Ameriky a východnej Európy 

ako i v určitých subpopuláciach v rámci USA. 

 

Pokra čujúci rast mier úmrtnosti 

 

   Podľa projekcií Amerického štatistického úradu viac ako 40 krajín bude mať v roku 2010 

nižšie dĺžky života, než aké mali v roku 1990. Tieto projekcie predpovedajú dvadsať rokov 

dlhý úpadok v očakávaných dĺžkach života v týchto krajinách. Tento protitrend je 

spôsobený napríklad zdravotnými problémami ako sú rozširovanie HIV / AIDS, ale tiež 

inými faktormi ako sú kardiovaskulárne choroby alebo požívanie alkoholu. Medzi krajiny, 

ktoré sú postihnuté týmto protitrendom patria krajiny subsaharskej Afriky, ale tiež väčšina 

bývalých sovietskych krajín vrátane Ruskej federácie. Tento vzrast mier úmrtnosti 

nevyzerá byť podľa Eberstadta prechodový, ale bude pravdepodobne pokračovať 

v budúcich desaťrociach. 

 

Demografická výlu čnos ť USA 

 

   Demografické trendy v USA sa vymykajú spomedzi demografických trendov vyspelých 

krajín, a to najmä západných krajín. V USA je trend starnutia miernejší ako v západnej 

Európe. Podľa projekcií vývoja svetovej populácie do roku 2025 celková populácia 

v západnej  Európe bude klesať a v USA bude v tom istom období vzrastať.  V USA bude 

v roku 2025 viac mladých ľudí ako dnes. V Európe sa bude populácia ľudí mladších ako 

55 rokov neustále zmenšovať. Príčinami odlišného demografického vývoja v USA sa 

podľa Eberstadta zdajú byť americké prístupy individualizmu, patriotizmu a religiozity. 

 

Vývoj populácie do roku 2050 

 

   Eberstadt uvádza projektované podiely vyspelých krajín na celkovej svetovej populácii. 

Západoeurópske krajiny dosahovali v roku 1950 12 % globálnej populácie, v roku 2000 to 

bolo už iba 6 % a v roku 2050 sa očakáva menej ako 4 %. Predpokladaný pokles 

populácie v Rusku je zo 4 % na menej ako 1% a v Japonsku to je pokles z 3 % na 1 %. 
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USA poklesli zo 6 % v roku 1950 na 4.5 % v roku 2000 a 4.5 % podiel na globálnej 

populácii je projektovaný v prípade USA pre celé obdobie do roku 2050. 
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Projekt Milénium - pätnás ť výziev pre civilizáciu na prahu tretieho tisícro čia 

 

   Projekt Milénium - The Millennium Project je najväčší futurologický projekt sveta a vyše 

1800 účastníkov tohoto projektu z celého sveta predstavuje zároveň najväčší 

futurologický globálny think tank na svete. The Millennium Project prebieha od roku 1996 

pod patronátom Americkej rady pre Univerzitu OSN - American Council for The United 

Nations University, ktorá celý projekt koordinuje v spolupráci so Smithsonian Institution vo 

Washingtone a The Futures Group International. Prípravné práce projektu začali v roku 

1992. Projekt je sponzorovaný korporáciami ako napr. Deloitte and Touche, Hughes 

Space and Communications, General Motors, Motorola alebo Monsanto Company, 

nadáciami napr. Alan F. Key and Hazel Henderson Foundation for Social Inovation a 

ďalšími inštitúciami ako napr. U.S. Army Environmental Policy Institute alebo U.S. 

Department of Energy.  

   Projekt  predstavuje globálnu sieť a globálny think tank viac ako 1800 futurológov, 

vedcov, predstaviteľov byznisu a politikov, ktorí odhadujú budúcnosť ľudstva, vyhodnocujú 

politiky a dokumentujú rad pohľadov na problémy a príležitosti, ktorým bude ľudstvo čeliť 

na prahu nového milénia. Projekt spája informovaných, vnímavých a imaginatívnych 

jedincov a inštitúcie celého sveta, ktorí spolupracujú na výskume, robení interview a 

vypracovaní správ. Projekt nie je jednorázovou štúdiou, ale vytvára nepretržitú kapacitu 

pre rozsiahle úvahy o budúcnosti ľudstva. 

 

Organizácia a výstupy projektu  

  

   The Millennium Project je organizovaný v podobe uzlov - nodes  a je koordinovaný 

riadiacou radou - The Planning Committee. V súčasnej dobe sa na projekte podieľajú 26 

uzlov vrátane uzlov reprezentujúcich Čínu, Ruskú federáciu, Egypt, Južnú Ameriku, 

Strednú Európu, Južný Pacifik, Indiu, Irán, Veľkú Britániu, Taliansko a Japonsko. Viaceré 

uzly sú v štádiu prípravy a k projektu sa postupne pripájajú. Súčasťou stredoeurópskeho 

uzlu sú aj Česká republika a Slovenská republika. Každoročne projekt publikuje správu 

Stav budúcnosti, ktorá zahŕňa výsledky projektu, scenáre a vízie budúceho vývoja, 

inovujúce spätné väzby a poskytuje mechanizmy pre kumulatívne myslenie o budúcnosti.  
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   V rámci projektu bolo doteraz publikovaných sedem správ Stav budúcnosti 1997 - 

Implikácie pre akcie dnes - 1997 State of the Future - Implications for Action Today348, 

Stav budúcnosti 1998 - Problémy a príležitosti - 1998 State of the Future Issues and 

Opportunities349, Stav budúcnosti 1999 - Výzvy, ktorým čelíme na prahu nového milénia - 

1999 State of the Future - Challenges We Face at the Millennium350, Stav budúcnosti na 

prelome milénií - State of the Future at the Millennium351, Stav budúcnosti 2001 - 2001 

State of the Future352, Stav budúcnosti 2002 - 2002 State of the Future353, Stav 

budúcnosti 2003 - 2003 State of the Future354, Stav budúcnosti 2004 - 2004 State of the 

Future355. Zvláštne vydanie mileniálnej správy Stav budúcnosti - Global Challenges for 

Humanity356 bolo vydané pre potreby Milleniálneho Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa 

konalo v roku 2000 za účasti hláv štátov celého sveta. Editormi správ sú špičkoví americkí 

futurológovia Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon, ktorí zároveň celý projekt riadia a 

autormi správ je viac ako  1800 expertov z celého sveta. 

 

Globálne výzvy pre nové milénium  

 

   Správy Stav budúcnosti obsahujú 15 výziev, ktorým musí čeliť ľudstvo na prahu nového 

milénia a 237 akcií, ktoré identifikovali a  odporúčali experti participujúci na vypracovaní 

správy. Týchto 15 výziev bolo vyselektovaných na základe troch rokov prác na 

                                                 
348 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 1997 State of the Future. Implications for 
Action Today. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1997 
349 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 1998 State of the Future. Issues and 
Opportunities. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1998 
350 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 1999 State of the Future. Challenges We 
Face at the Millennium. American Council for the United Nations University, Washington, 
D.C. 1999 
351 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: State of the Future at the Millennium. 
American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2000 
352 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2001 State of the Future. American Council 
for the United Nations University, Washington, D.C. 2001 
353 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2002 State of the Future. American Council 
for the United Nations University, Washington, D.C. 2002 
354 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2003 State of the Future. American Council 
for the United Nations University, Washington, D.C. 2003 
355 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2004 State of the Future. American Council 
for the United Nations University, Washington, D.C. 2004 
356 Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: Global Challenges for Humanity. UN 
Millennium Summit and Forum 2000 - Special Edition. American Council for the United 
Nations University, Washington, D.C. 2000 
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vypracovávaní globálnych výhľadových štúdií. Ako prvý krok v rokoch 1996-1997 bolo 

expertmi vybraných spolu 182 rozvojových oblastí, z ktorých bolo vyselektovaných 15 

problémov a 131 akcií odporúčaných expertmi. V rokoch 1997-1998 bolo expertmi 

vybraných 180 rozvojových oblastí, z ktorých bolo vyselektovaných 15 príležitostí a 213 

akcií odporúčaných expertmi. A v rokoch 1998-1999 bolo 15 problémov a 15 príležitostí 

zlúčených do 15 výziev, ktorým musí čeliť ľudstvo na prelome milénií a 237 akcií, ktoré 

odporúčali experti k jednotlivým výzvam. 

  

   Následovný prehľad ukazuje 15 globálnych problémov a 15 globálnych príležitostí 

spojených do 15 globálnych výziev, ktorým musíme čeliť na prahu nového milénia: 

 

1.  Ako môže byť dosiahnutý trvalo udržateľný rozvoj pre všetkých ? Dosahovanie trvalo 

udržateľného rozvoja (príležitosť č.1), Rast populácie a jednotlivé ekonomiky sa 

nepriaznivo ovplyvňujú s kvalitou životného prostredia a prírodnými zdrojmi (problém 

č.7), Ekonomický rast prináša ako prísľuby tak aj hrozivé následky (problém č.12) 

 

2.  Ako predchádzať konfliktom o vodu a urobiť vodu dostupnú pre každého ? Čerstvá 

voda sa stáva vzácnosťou v určitých lokalizovaných oblastiach sveta (problém č.2) 

 

3.  Ako môžu byť uvedené do rovnováhy populačný rast a využívanie zdrojov. Svetová 

populácia rastie najviac tam, kde ľudia môžu uspokojovať svoje životné potreby 

najmenej (problém č.1), Redukcia miery populačného rastu ( príležitosť č.6) 

 

4.  Ako skutočná demokracia vyrastá z autoritárskych režimov ? Transformácia 

autoritárskych režimov na demokracie (príležitosť č.4) 

 

5.  Ako môžu byť dlhodobé perspektívy častejšie využívané pri politickom rozhodovaní ? 

Vzrast akceptácie globálnych dlhodobých perspektív do politického rozhodovania 

(príležitosť č.2) 

 

6.  Ako môžu byť globalizácia a konvergencia informačných a komunikačných technológií 

využité pre dobro všetkých ? Globalizácia konvergencie informačných a 

komunikačných technológií (príležitosť č.9), Informačné technológie zahrňujú ako 

prísľuby tak aj hrozby (problém č.10) 
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7.  Ako môžu etické trhy podnietiť ekonomický rozvoj k redukcii medzery medzi bohatými a 

chudobnými ? Medzera v životnej úrovni medzi bohatými a chudobnými vyzerá byť viac 

extrémna a viac rozdeľujúca /problém č.3/, Podporovanie ekonomického rozvoja 

prostredníctvom etických trhových ekonomík (príležitosť č.11) 

 

8.  Čo môže byť urobené pre redukciu hrozby nových a znovu objavujúcich sa chorôb a 

rastúceho počtu imúnnych mikroorganizmov ? Hrozba nových chorôb a znovu 

objavovanie sa chorôb a imúnnych mikroorganizmov narastá (problém č.4), Pandémia 

HIV sa rozširuje (problém č.14) 

 

9.  Ako môže byť zdokonalená schopnosť robiť správne rozhodnutia, tak ako sa inštitúcie 

a podstata práce mení ? Schopnosť rozhodovania vyzerá byť menšia, tak ako problémy 

sa stávajú viac globálnymi a komplexnými v podmienkách narastania neistoty a rizika 

(problém č.5), Zdokonaľovanie inštitúcií (príležitosť č.15), Zmysel práce, 

nezamestnanosť, voľný čas, a podzamestnanosť sa menia (problém č.15) 

 

10. Ako môžu zdieľané hodnoty a nové bezpečnostné stratégie redukovať etnické 

konflikty a terorizmus ? Terorizmus narastá čo do intenzity, rozsahu a hrozby (problém 

č.6), Krutosť náboženských, etnických a rasových konfliktov narastá (problém č.9), 

Podpora diverzity a zdieľaných etických hodnôt (príležitosť č.5), Vyvíjanie stratégií pre 

svetový mier a bezpečnosť (príležitosť č.7) 

 

11. Ako môže vzrastajúca autonómia žien zdokonaľovať ľudské podmienky ? Postavenie 

žien sa mení (problém č.8), Vzrastá ekonomická autonómia žien a iných skupín 

(príležitosť č.12) 

 

12. Ako možno predísť tomu aby sa zločin stal silnejším a sofistikovanejším globálnym 

podnikaním ? Organizované kriminálne skupiny sa stávajú sofistikovanými globálnymi 

podnikmi (problém č.11) 

 

13. Ako možno bezpečnejšie uspokojovať rastúci dopyt po energii? Jadrové elektrárne po 

sveta zastarávajú (problém č.13), Rozvíjanie alternatívnych zdrojov energie (problém 

č.8) 
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14. Aké sú najefektívnejšie cesty urýchlenia vedeckých objavov a technologických 

aplikácií pre zdokonalenie ľudských podmienok ? Rozširovanie potenciálu pre vedecké 

a technologické objavy (príležitosť č.3), Vzrastajúci pokrok v biotechnológiach 

(príležitosť č.10), Pokračovanie sľubných kozmických projektov (príležitosť č.14), 

  

15. Ako môžu byť etické ohľady viac rutinne inkorporované do globálnych rozhodnutí? 

Vytvorenie globálnej etiky. 

 

   Globálne výzvy, vytvorené v rámci The Millennium Project Americkej rady pre Univerzitu 

OSN, predstavujú najkomplexnejšiu výpoveď o smeroch vývoja, ktorými sa bude 

v najbližších 25 až 50 rokoch uberať globálna civilizácia. Samotný koncept výzvy v sebe 

zahŕňa slobodu voľby reagovať na danú problémovú oblasť a znamená vlastne 

problemové pole, ktoré sa v závislosti na zvládnutí resp. nezvládnutí problémov, ktoré sú 

v ňom zahrnuté, mení buď na rozvojovú príležitosť alebo na hrozbu ďalśiemu rozvoju. 

Globálne výzvy boli vytvorené v priebehu rokov 1996 až 2003 viac ako 1500 expertami 

z celého sveta vrátane 30 expertov zo Slovenska a z Českej republiky a sú permanentne 

aktualizované. Globálne výzvy zahŕňajú: 

 

• Udržate ľný rozvoj - Ako môže by ť dosiahnutý udržate ľný rozvoj pre každého ?  

Neudržateľný rast je dnes najväčšou hrozbou pre budúcnosť ľudstva po odstránení 

hrozby jadrovej vojny. V súčasnej dobe miliardy ľudí sú odsúdené žiť v chudobe bez 

udržateľného rastu a veľká časť civilizácie bude čeliť hrozbe kolapsu. Svet si vo 

vzrastajúcej miere uvedomuje nepriaznivé interakcie medzi populáciou a ekonomickým 

rastom na jednej strane a kvalitou životného prostredia a prírodnými zdrojmi na strane 

druhej. Následkom toho, veľa politických a intelektuálnych lídrov z celého sveta 

považuje udržateľný rozvoj - zahrňujúci dimenzie environmentálne, ekonomické, 

sociálne a kultúrnej diverzity - za najvýznamnejší cieľ pre zjednotenie ľudstva a jeho 

inštitúcií. 

 

• Voda - ako môže ma ť každý zabezpe čený dostatok čistej vody bez konfliktu?  

Približne 450 miliónov ľudí v 29 krajinách žije v lokalitách s nedostatkom vody, pričom 

tento počet sa môže do roku 2050 zvýšiť na 2.5 miliardy. Viac ako 1 miliarda ľudí 

nemá dostatok nezávadnej  čistej vody. Takmer polovica sveta nemá vyhovujúcu 
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kanalizáciu a 80 % všetkých chorôb v rozvojovom svete je spojených s vodou. Okolo 

40 % ľudstva žije v povodiach riek zdieľaných viac ako dvomi krajinami. Ak budú 

súčasné trendy pokračovať, potom v roku 2025 dve tretiny ľudí na Zemi budú žiť 

v regiónoch poznačených stresom spojeným s vodou. Vodné systémy sú zraniteľné 

industriálnymi katastrofami, poľnohospodárskym znečistením a teroristickými útokmi. 

Byznis tak, ako funguje dnes bude viesť k svetovej vodnej kríze, spojenej s masovou 

migráciou, chorobami a vojnami. 

 

• Populácia a zdroje - Ako môžu by ť uvedené do rovnováhy  popula čný rast a 

zdroje ?  Svetová populácia rastie najrýchlejšie tam, kde si ľudia môžu najmenej 

zabezpečiť svoje životné potreby. Viac ako 1 miliarda ľudí po celom svete žije 

v slumoch a squatterských komunitách. Z 83 miliónového  každoročného prírastku 

ľudskej populácie, iba 1 milión žije v industriálnom svete. Napriek tomu, že miera rastu 

populácie začala klesať, očakáva sa vzrast súčasnej populácie zo 6.2 milirdy na 9 

miliárd v roku 2050, pričom 98 % tohoto rastu bude v najchudobnejších krajinách. 

Približne polovica sveta žijúca v mestách na 2% pôdy spotrebováva približne 75% 

zdrojov a produkuje približne rovnaké množstvo znečistenia. Počas jednej generácie 

približne 3 miliardy obyvateľov miest vzrastú na 5 miliárd, čím sa stane urbanizácia 

jedným z najsilnejších trendov dneška. Prírodné zdroje podporujúce tento rast sa 

scvrkávajú. Svetová populácia starne a presúva sa do miest: v roku 2050 bude viac 

starších ľudí ako deti a najviac z nich bude žiť v preplnených mestách. Industriálny 

svet sa stal bohatším predtým ako zostarol, ale úspech programov kontroly pôrodnosti 

bude znamenať, že rozvojový svet zostarne skôr ako sa stane bohatým. 

 

• Demokratizácia - Ako sa môže skuto čná demokracia vytvára ť z autoritárskych 

režimov ?  Prvý krát v histórii žije viac ľudí v demokraciach ako v diktatúrach. Podľa 

Freedom House 120 krajín je parlamentnými demokraciami, čo zahŕňa asi 63 % 

svetovej populácie. Pretože demokracie nesmerujú k vzajomným vojnovým konfliktom 

a vznik humanitárnych kríz je omnoho viac pravdepodobný v rámci autoritárskych 

režimov, trend k demokracii by mal viesť k mierovejšej budúcnosti. Vytváranie 

demokracie však nie je hladký proces. Mnohé súčasné demokracie nemajú 

konsolidované svoje demokratické inštitúcie a kultúrne zmeny. Počas prechodu veľa 

ľudí môže stratiť svoje príjmy a sociálne postavenie. Mladé demokracie, vytvárajúce sa 

z autoritárskych režimov, potrebujú dlhodobú ekonomickú stabilitu, určité skúsenosti 
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s pluralizmom a väčšinu prodemokratických účastníkov aby sa stali skutočnými 

demokraciami. Dramatické zmeny ako viacstrannícke voľby, slobodná tlač,  písané 

ústavy, právne reformy a nezávislé súdnictvo nevytvárajú simultánne kultúru 

demokracie s občianskou zodpovednosťou. Vzrastajúca schopnosť manipulácie 

s informáciami všade ohrozuje slobodu voľby.  

 

• Globálne dlhodobé perspektívy - Ako sa môže politic ké rozhodovanie sta ť viac 

citlivým ku globálnym dlhodobým perspektívam ?  Komplexnosť, akcelerácia 

zmeny, a globalizácia na prelome milénií podnietili vzrastajúcu pozornosť k budúcim 

možnostiam. Mnoho politických lídrov však pozerá iba na najbližšie voľby a tí z viac 

autoritárskych režimov zameriavajú svoje úsilie na krátkodobé riešenia pre udržanie sa 

pri moci.  Denná zložitosť poltík a potreba riešiť bežné problémy nechávajú málo času 

pre zaoberanie sa dlhodobými perspektívami a následkami. Korporatívni podielníci  

chcú rýchly zisk, tlačiac tak korporatívnych lídrov k akciám, ktoré môžu zlepšiť zisk 

v ďalšom štvrťroku. Lídri neziskových organizácií, ktorí môžu pozerať na dlhšie časové 

horizonty, tak robia iba z perspektívy jedného problému. Potrebujeme vytvoriť 

participatívny proces informovaný výskumom budúcnosti, podporiť tréning a 

vzdelávacie kurzy v myslení o budúcnosti, konvertovať metódy výskumu budúcnosti do 

vyučovacích metód. Potrebujeme tiež organizovať údaje pre ľahšie použitie 

v predvídaní a politických analýzach, inkorporovať metódy výskumu budúcnosti ako 

napr. scenáre do všetkých úrovní politického rozhodovania a výcviku decizorov. 

 

• Globalizácia informa čnej technológie - Ako môžu by ť globalizácia a 

konvergencia informa čných a komunika čných technológií prospešnými pre 

každého ?  Internet rastie rýchlejšie ako akýkoľvek fenomén v histórii a stáva jednou 

z najmocnejších síl zmeny. Ešte pred 15 rokmi však o ňom počulo iba málo ľudí. Dnes 

stimuluje otázky, učenie a vytváranie nových organizačných foriem, o ktorých ešte 

pred 5 rokmi nebolo počuť.  Niektorí dokonca tvrdia, že sa stane samoorganizujúcim 

mechanizmom pre vznikajúci globálny mozog zdokonaľujúci kolektívnu inteligenciu 

ľudstva. Nua Ltd. odhaduje že zo 407 miliónov ľudí pripojených on-line na konci roku 

2000, bolo v USA a Kanade 167 miliónov, v Európe 113 miliónov, v Ázii a Pacifiku 105 

miliónov, v Latinskej Amerike 16.5 milióna, v Afrike 3.1 milióna a na Strednom východe 

2.4 milióna. Počítačové komunikácie sa stávajú tepnami byznisu s 2 biliónmi dolárov 

obiehajúcimi okolo sveta každý deň. Elektronický obchod samotný dosiahne 1.3 
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biliónov dolárov pred rokom 2004. V priebehu piatich až šiestich rokov 1 miliarda ľudí 

môže byť pripojená k vytvárajúcemu sa „planetárnemu nervovému systému„, vytvoriac 

tak z kyberpriestoru bezprecedentné médium pre civilizáciu. Čoskoro uvidíme 

kompletný gigabytový počítač na jednom čípe. Aplikácie informačných technológií vo 

vzdelávaní môžu byť najväčším vyrovnávačom medzi chudobnými a bohatými 

krajinami. Napriek tomu, že kybertechnológie môžu priniesť mier a hojnosť, treba mať 

na zreteli hrozbu informačnej vojny, kyberterorizmus, citlivosť finančných trhov, 

podvody, stratu kultúrnej diverzity a znalostnú medzeru. Mohli by sme urobiť prístup 

k Internetu ľudským právom, ukončiť národné telekomunikačné monopoly, vynájsť 

podnety pre poskytovanie výcviku pre každého, vytvoriť nízkocenové Internetové 

zariadenia s priamym satelitným prístupom, využiť existujúci softvér k zablokovaniu 

urážlivých materiálov, podporiť  tele-dobrovoľníkov pre pomoc chudobným regiónom, 

vyvinúť štandardy vzťahujúce sa k obsahu, grafiku pre jednoduchšie užívanie Internetu 

a súhlasiť s pravidlami správania na globálnej informačnej diaľnici. 

 

• Medzera medzi bohatými a chudobnými - Ako môže etic ká trhová ekonomika 

podpori ť redukciu medzery medzi bohatými a chudobnými ?  Svetová ekonomika 

vzrástla za posledných 50 rokov z 3 biliónov dolárov na viac ako 30 biliónov dolárov.  

Počas posledných 40 rokov očakávaná dľžka života v rozvojových krajinách vzrástla 

zo 46 na 64 rokov, miera detskej úmrtnosti bola zredukovaná o 50 %, podiel detí 

zapísaných do základnej školy vzrástol o viac ako 80 % a prístup k bezpečnej pitnej 

vode a kanalizácii sa zdvojnásobil. Napriek tomu Svetová Banka odhaduje, že počet 

ľudí žijúcich z 1 až 2 dolárov na deň by mohol vzrásť z 2 miliárd na 4 miliardy 

v priebehu budúcich 25 rokov.  Z 1.3 miliardy ľudí, ktorí spotrebovávajú menej ako 1 

dolár za deň, 44 % žije v Južnej Ázii, po približne 24 % v Sub-Saharskej Afrike a 

Východnej Ázii a 6.2 % v Latinskej Amerike a Karibiku. Podľa UNDP najbohatších 20 

% sveta je zodpovedných za 86 % spotreby, pričom najchudobnejších 20 % 

spotrebováva iba 1 % globálnej produkcie. Rozdiel v príjmoch na osobu medzi 20 % 

najbohatšími a 20 % najchudobnejšími bol 30 ku 1 v roku 1960, tento pomer vyskočil 

na 78 k 1 v roku 1994 a trochu poklesol na 74 k 1 v roku 1999. The Asia Foundation   

odhaduje, že tento pomer môže dosiahnúť 100 k 1 pred rokom 2015. Účastníci vo 

všetkých trhových ekonomikách by sa mali správať viac eticky a viac prispievať 

k sociálnym potrebám a cieľom ako ich ignorovať. Etické trhové ekonomiky sú 

podporované, keď „úroveň hracieho poľa„ je garantovaná spravodlivým súdnym 
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systémom  a vládami, ktoré zabezpečujú politickú stabilitu, šancu participovať na 

lokálnych rozvojových rozhodnutiach, obchodnými podnetmi, ktoré vyhovujú sociálnym 

a environmentálnym cieľom a prístupom k pôde, kapitálu a informáciam. 

 

• Zdravie - Ako môže by ť redukovaná hrozba nových a znovuobjavujúcich sa 

chorôb a imúnnych mikroorganizmov ?  Infekčné chroby sú príčinou asi 30 % úmrtí 

na svete. Veľký pokrok bol dosiahnutý v boji proti týmto podmienkám uspal mnohých 

ľudí falošným pocitom bezpečnosti. V posledných 20 rokoch viac ako 30 nových a 

vysokoinfekčných chrôb ako napr. Ebola a AIDS bolo identifikovaných, pre mnohé 

z ních neexistuje liečba, liek alebo vakcína.  Okrem toho, počas posledných 20 rokov, 

20 známych druhov chorôb ako TBC a malária  si vyvinulo antimikrobiálnu rezistenciu 

zapríčinenú rozšíreným používaním a zneužívaním liekov. Zároveň staré choroby ako 

cholera, mor, meningitída, hemoragická horúčka, diftéria a žltá horúčka sa znovu 

objavili ako ohrozenia verejného zdravia po rokoch úpadku. Efekty tohoto vývoja sú 

znásobované takými faktormi ako prudký vzrast leteckej dopravy, veľkou populáciou 

podvýživených a nevzdelaných ľudí žijúcich v podštandardných podmienkách, 

nezdravým prostredím a neadekvátnymi zdravotnými službami a zlým zásobovaním 

vodou a kanalizáciou. Globalizácia obchodu rovnako ako najnovšie zmeny v produkcii,   

obchodovaní a spracovaní potravy  zvyšujú riziko chorôb vznikajúcich z potravy. 

Environmentálne faktory tiež vystavujú ľudí predtým neznámym chorobám. Nakoniec 

aktivity ako odlesňovanie, turizmus, konflikt a migrácia do vzdialených osídlení   

podporujú ohrozenie chorobami. 

 

• Kapacita pre rozhodovanie - Ako môže by ť zdokona ľovaná kapacita pre 

rozhodovanie v nádväznosti na zmeny práce a inštitu cionálne zmeny ?  Mnoho 

ľudí verí, že je možné vytvárať budúcnosť viac ako jednoduchej príprave na 

budúcnosť, ktorá je lineárnou extrapoláciou súčasnosti alebo produkt šance alebo 

osudu. Vzrastajúca komplexnosť vyžaduje informované rozhodovanie, efektívnu akciu 

a rýchle výsledky. Ale rastúce množstvo a zložitosť volieb, ktoré musia byť rozhodnuté, 

sa zdá rásť nad naše schopnosti analyzovať a robiť rozhodnutia. Počet ľudí 

zapojených do rozhodovania taktiež vzrastá vzhľadom na väčšiu komplexnosť 

v rozhodovaciom procese. Problémy ako globálne otepľovanie a etika a aplikácie 

genetického inžinierstva majú sklon byť náročnejšími ako problémy v minulosti. 

Morálna zodpovednosť je zriedkavo braná do úvahy pri rozhodovaní. Spolu 
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s rozširovaním demokracie viac ľudí je zapojených do rozhodovania robiac závery viac 

obtiežnejšími. Je samozrejme, že neistota a riziko budú vysoké pri niektorých 

významných rozhodnutiach, pretože tieto budú musieť byť robené bez plnej znalosti 

faktorov, ktoré budú ovplyvňovať ich výstupy. 

 

• Mier a konflikt- Ako môžu zdie ľané hodnoty a nové bezpe čnostné stratégie 

redukova ť etnické konflikty, terorizmus, a použitie zbraní h romadného ni čenia ?  

Na začiatku nového milénia etnické konflikty stále pokračujú  a terorizmus je 

v neustále vzrastajúcej miere deštruktívny, má široký záber a je ťažké mu zabrániť. 

Krutosť náboženských a etnických konfliktov taktiež vzrastá, tak ako aj počet štátov so 

zbraňami hromadného ničenia. Podľa komisára UNHCR 21.5 milióna ľudí je 

utečencami. Zbrane chemickej, biologickej a informačnej vojny sú tiež lacné a ľahko 

použiteľné malými skupinami. V rovnakom čase sú vytvárané stratégie pre svetový 

mier a bezpečnosť a rastie globálne úsilie podporujúce rešpekt k diverzite a zdieľané 

etické hodnoty. Je študovaná transkultúrna etika a dialógy medzi rozdielnými pohľadmi 

na svet narastajú. Rast demokracie, medzinárodný obchod a globálne zviditeľňovanie 

uskutočňované novými médiami, Internetom a satelitným dohľadom spolu so 

zlepšením svetového cestovania a životných štandardov podporujú vzrastajúcu 

akceptáciu bezpečnostných podmienok, ktoré robia možnou viac mierovú evolúciu 

ľudstva. Niekedy bolo otroctvo široko akceptované ako prirodzená inštitúcia, dnes je 

skoro zlikvidované pretože ľudia zmenili svoje mysle a inštitúcie. Ak sa to podarilo pri 

otroctve, potom prečo nie pri vojne a terorizme ? V dlhodobých časových horizontoch 

riešením týchto problémov je lepšie vzdelávanie lídrov. Musíme porozumieť základným 

príčinam terorizmu, nie iba následkom a vytvoriť sociálny marketing alebo verejné 

vzdelávacie programy podporujúce rešpekt k diverzite a rovnakým právam. 

 

• Ženy - Ako môže zmenené postavenie žien pomôc ť zlepši ť ľudské podmienky ?  

Zmenené postavenie žien bolo dosiahnuté prostredníctvom Konvencie o eliminácii 

všetkých foriem diskriminácie žien, prijatej Valným zhromaždením OSN pred 20 rokmi 

a akceptovanej 167 štátmi sveta, ktoré súhlasili  s adaptáciou národných akčných 

plánov a politík pre umožnenie rovnosti žien. Lepšia vzdelanosť, zníženie detskej 

úmrtnosti, dokonalejšia a cenovo prístupná antikoncepcia, efektívne programy 

plánovaného rodičovstva, hnutia za ženské práva a využívanie Internetu dohromady 

zvýšili participáciu žien v hotovostných ekonomikách a ich sociálny štatút v priebehu 
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niekoľkých posledných generácií. Tam, kde bol štatút žien posilnený, tam sa znížila 

pôrodnosť a všebecný blahobyt sa zvýšil. Vzdelané ženy vychovávajú zdravšie deti, 

majú nižšie percento pôrodnosti a efektívnejšie prispievajú k pracovnej sile. 

V posledných 20 rokoch sa ženy v rozvojových krajinách zdokonalili dvojnásobne 

rýchlejšie ako muži vo vzdelanosti a školskej dochádzke. Miera ženskej úmrtnosti sa 

znížila celosvetovo o 50 %. Keď ženy kontrolujú príjmy, potom väčśia časť týchto 

príjmov je vynakladaná na potravu a iné vstupy pre zlepšenie výživy a zdravia. 

Z tohoto dôvodu rozvoj detí je závislý na ekonomickej sile žien a ich postavení 

v spoločnosti a to je jasná odpoveď na otázku ako zmenená rola žien pomáha 

zlepšovať ľudské podmienky.  Zlepšenie štatútu žien by mohlo byť najlepšou cenovo 

efektívnou stratégiou ktorá by reagovala na väčšinu ostatných globálnych výziev. 

 

• Transnacionálny zlo čin - Ako možno zabráni ť organizovanému zlo činu aby sa 

stával silnejším a sofistikovanejším globálnym podn ikom ?  Transnacionálny 

organizovaný zločin by sa mohol stať narýchlejšie rastúcim priemyslom sveta. 

Medzinárodný menový fond odhaduje, že viac ako 5 % globálnej ekonomiky približne 

1.5 bilióna dolárov za rok je prepierané prostredníctvom medzinárodného finančného 

systému. To je viac ako svetový naftový a plynárenský priemysel dohromady. 

Medzinárodné siete drogových kartelov, bývalá mafia a bývalí pracovníci 

spravodajských služieb z rôznych krajín zhromažďujú obrovské sumy peňazí 

z ilegálnych drog a iných zdrojov, umožňujúc svojim členom kupovať poznatky a 

technológie pre vytváranie nových foriem kriminality pre generovanie vyšších ziskov a 

stávanie sa hrozivou globálnou silou. S dennými medzinárodnými transférmi 2 biliónov 

dolárov prostredníctvom počítačovej komunikácie potenciál pre korupciu je 

mimoriadny.  Potenciálna synergia medzi organizovaným zločinom, korupciou a 

terotrizmom sa môže vyvinúť do významnej sily ohrozujúcej vládne rozhodovanie a 

verejné záujmy.  

 

• Energia - Ako môže by ť bezpečne a efektívne uspokojený rastúci dopyt po 

energii ?  Svetová spotreba energie sa počas posledných 20 rokov zvýšila o viac ako 

50 % a do roku 2050 sa zdvojnásobí alebo strojnásobí. Fosílne palivá by mohli zaplniť 

medzeru, avšak za neakceptovateľnú environmentálnu cenu. Všetky hlavné projekcie 

ukazujú nárast skleníkových plynov počas nasledujúcich 50 rokov. Počas 

nasledujúcich 10 až 15 rokov sa počíta s uzavretím viac ako 300 jadrových elektrárni. 
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Následkom toho nové zdroje budú potrebné nielen pre rastúci dopyt, ale aj pre pokrytie 

strát elektriny z odstavených jadrových elektrárni. Alternatívne zdroje energie jako 

fotovoltické články, solárna termálna energia, geotermálna energia, vodík, veterná 

energia, prílivová energia, biomasa, oceánové termické rozdiely, fúzia a satelity na 

solárnu energiu sa nevyvíjajú dostatočne rýchlo aby zaplnili medzeru a uspokojili 

budúci dopyt. Musíme zvýšiť financovanie vývoja alternativnych zdrojov energie a 

s tým spojených zmien. Energetické problémy môžu vyvolať požiadavku vytvorenia 

Svetovej organizácie pre energiu pre koordináciu výskumu energie, vývoj a asistenciu 

pri implementačných politikách. 

 

• Veda a technológia - Ako môžu by ť urýchlené vedecké a technologické objavy 

pre zdokonalenie ľudských podmienok ?  Rýchlosť vedeckých objavov a 

technologických aplikácií rapídne mení ľudské podmienky. Znalostná báza pre tento 

rast je kumulatívna a v rastúcej miere interdisciplinárna, neukazuje žiaden náznak 

spomalenia, ale naopak vytváranie nových hraníc. Nanotechnológie budú v širokej 

miere urýchľovať technologickú efektívnosť.  Biotechnológie vytvoria lepšie 

zdravotníctvo a výživnejšiu potravu pri použití menej pôdy a vody. Kognitívne vedy 

zdokonalia vzdelávanie a mentálne zdravie. Umelá inteligencia s kvantovými počítačmi 

podporia vzrast kolektívnej inteligencie. Kozmické vedy otvoria nové technologické a 

spoločenské hranice. Synergia medzi vedami sa urýchľuje globálnou konvergenciou 

komunikačnej a informačnej technológie.  

 

• Globálna etika - Ako môžu by ť etické aspekty viac rutinne zahrnuté do 

globálneho rozhodovania ?  Vzrast vzájomnej prepojenosti sveta a spravodajstvo 

sofistikovaných médií znemožňujú uskutočňovanie neetických rozhodnutí bez  

povšimnutia. Následkom toho sme zaplavení omnoho viac dôsledkami pochybných 

rozhodnutí, než aké je schopný súčasný systém odvrátiť. Toto vedie k novému pocitu 

kolektívnej zodpovednosti po akom je volané vo Všeobecnej deklarácií práv človeka. 

Na dôvažok samoorganizácia prostredníctvom Internetu umožňuje jednotlivcom stavať 

sa silnejšou morálnou silou. Think tanky, komisie OSN a medzináboženské dialógy 

navrhujú vytvorenie globálnej etiky. Globálna etika musí korešpondovať nielen 

s hlavnými náboženskými morálkami, mala by tiež spojiť veriacich a neveriacich do 

novej aliancie. Musíme nájsť efektívne politiky proti korupcii, podporiť vôľu konať, 

kontrolovať lobbying a redukovať pýchu a zahľadenie do seba, podporovať česť a 
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poctivosť, podporovať rodičovské vedenie pri vytváraní pocitu hodnôt, redukovať 

bariéry slobodného prístupu k informáciam, vytvoriť spoločnú dohodu o etike.   

 

SOFI - State of the Future Index - Index stavu budú cnosti  

 

   Ako súčasť každej z 15 globálnych výziev bola expertami vybrata sada indikátorov, 

ktorá by odráźala vývoj v oblasti prislušiacej k danej výzve.  Z týchto indikátorov bol potom 

zostavený súhrnný kompozitný index SOFI - State of the Future Index - Index  stavu 

budúcnosti, ktorý umožňuje modelovať variantný vývoj  a identifikovať potenciálne 

problémové oblasti, ktoré budú v danom časovom horizonte tento vývoj ohrozovať. 

 

Globálne normatívne scenáre do roku 2050  

 

   Súčasťou správ State of the Future sú  Globálne normatívne scenáre do roku 2050 - 

Global Normative Scenarion 2050. 

 

Globálne exploratívne scenáre do roku 2025  

 

Globálne expolratívne scenáre do roku 2025 - Global Explorative Scenario 2025. 

 

Antiteroristické scenáre  

 

11 antiteroristických scenárov - Counter - Terrorism Scenarios, ktoré boli spracované ako 

reakcia na teroristický útok na USA 11.9.2001. 

 

Štúdia environmentálnej bezpe čnosti a prognóza environmentálnej bezpe čnosti do 

roku 2025  
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   Štúdie environmentálnej bezpečnosti, prognóza environmentálnej bezpečnosti do roku 

2025 - Future International Environmental Security Issues and Potential Military 

Requirements over the Period of 2010 to 2025. 

 

Anotovaná bibliografia scenárov  

 

   Veľmi zaujímavá a informatívna anotovaná bibliografia scenárov vývoja jednotlivých 

štátov, krajín a regiónov.  

 

Prognóza vývoja vedy a technológie do roku 2025 - F uture Issues of Science and 

Technology  

 

   Súčasťou The Millennium Project je  Prognóza vývoja vedy a technológie do roku 2025 - 

Future Issues of Science and Technology. Je to trojročná  štúdia, v rámci ktorej boli 

vypracované scenáre vývoja vedy a technológie do roku 2025. 

 

Scenáre vývoja civilizácie do roku 3000 - Very Long -Term Scenarios  

 

    Experimentálnou súčasťou The Millennium Project  je aj šesť veľmi dlhodobých 

scenárov vývoja ľudskej civilizácie do roku 3000. Tieto scenáre boli vypracované skupinou 

78 expertov z celého sveta. Scenáre vývoja ľudskej civilizácie boli vypracované 

v spolupráci s americkou Nadáciou pre budúcnosť - Foundation for the Future a sú 

zároveň súčasťou futurologického projektu Humanity 3000.  

 

Metodológia výskumu budúcnosti - Future Research Me thodology  

 

   Významnou súčasťou The Millennium Project je aj vydanie najnovšej metodológie 

výskumu budúcnosti na CD-ROM v rozsahu asi 500 strán. Boli vydané verzie Future 

Research Methodology Version 1.0 a Version 2.0 doplnená o najnovšie metodologické 

poznatky plus Index stavu budúcnosti - SOFI.  
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Webová stránka  The Millennium Project  

 

   Informácie o projekte je možné nájsť na internetových adresách 

http://www.millennium-project.org , www.acunu.org  a www.stateofthefuture.org . 
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Príloha č.1 : Budúce problémy vedy a technológie – Dotazník 2.kolo 
 

Americká rada pre Univerzitu OSN  
 American Council for The United Nations University  

The Millennium Project 
4421 Garrison Street, N.W., Washington, D.C. 20016- 4055 USA 

voice and fax: (202) 686-5179, e-mail: jglenn@igc.o rg, www,stateofthefuture.org  
 

23. marec 2001 
 
Vážení kolegovia, 
 
V mene The Millennium Project - Projektu Milénium Americkej rady pre Univerzitu OSN mám tu 
česť Vás prizvať k participácií na globálnom vyhodnocovaní budúcich problémov vedy a 
technológie. Boli ste vybraný vedeckým attaché Vašej krajiny vo Washingtone, D.C. alebo starším 
poradcom projektu z dôvodu Vašich značných a hlbokých vedomostí v oblastiach, ktoré sú 
predmetom tejto štúdie. 
 
The Millennium Project je celosvetový systém zhromažďovania a syntetizovania stanovísk o 
vznikajúcich globálnych výzvach, ktoré môžu ovplyvniť ľudské podmienky. Jeho každoročný Stav 
budúcnosti a ďalšie špeciálne správy sú využívané riadiacimi pracovníkmi a pracovníkmi v oblasti 
vzdelávania k pridaniu dôležitosti významných problémov, objasneniu volieb a zdokonaleniu 
kvality rozhodovania. The Millennium Project je sponzorovaný organizáciami ako Deloitte and 
Touche, General Motors, United Nations University, U.S. Army Environmental Policy Institute, 
U.S.Department of Energy, Smithsonian Institution a The Futures Group International a 
dodatočnými grantami Office of Science, U.S.Department of Energy. Je tiež podporovaný osobami 
a inštitúciami ( nazvanými uzlami projektu ) v jedenástich regiónoch celého sveta. Náhľady 
obsiahnuté v tejto vedeckej a technologickej štúdii ďalších správach The Millennium Project sú 
stanoviskami medzinárodného spoločenstva. Nie sú riadené alebo nevyhnutne zdieľané 
primárnymi sponzormi.  
 
Predmetom tejto trojročnej štúdie je získať široký rámec medzinárodných perspektív na vznikajúce 
problémy a sily, ktoré budú pravdepodobne ovplyvňovať vedecké a technologické programy a ich 
manažment v priebehu budúcich 25 rokov. Táto štúdia je určená k poskytovaniu užitočných 
informácií pre stanovovanie dlhodobých cieľov a stratégií. 
 
Počas prvého roku štúdia preskúma tieto problémy prostredníctvom 2 kolového dotazníku. Druhý 
rok bude dôraz na implikáciach výsledkov prvého roku pre vedecký a technologický manažment. 
V treťom roku dôsledky vedeckej a technologickej politiky budú využité explicitne prostredníctvom 
použitia alternatívnych scenárov. 
 
Tí, ktorí zodpovedia dotazník, dostanú výsledky v podobe výtlačku správy Stav budúcnosti. Budú 
tiež uvedení v správe ako participanti. Výsledky budú tiež predložené národným a medzinárodným 
vedeckým komunitám a inštitúciam, ktoré výskum financovali.  
 
Prosím kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete objasnenie a doručte Vaše 
odpovede  AC/UNU Millennium Project do 30 apríla 2001. Poći´tame so zahrnutím Vaších 
náhľadov a zdieľaním s Vami celkových výsledkov projektu. 
 
                                           S úctou 
                                                        Jerome C. Glenn, riaditeľ, AC/UNU Millennium Project 
                                                 Theodore Gordon, starší asistent, AC/UNU Millennium Project  
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Budúce problémy vedy a technológie  

 
1.kolo - preh ľad 

 
Demografia ú častníkov 1. kola:  
 
Budúce problémy vedy a technológie - Regionálna dem ografia participantov v kole 1:  
 
Celkom participantov: 147 
 
Európa ( 50 ) 34.0 % 
Severná Amerika ( 35 ) 23.8 % 
Stredný Východ a Severná Afrika ( 16 ) 10.9 % 
Južná Ázia ( 23 ) 15.6 % 
Východná a Pacifická Ázia ( 18 ) 12.2 % 
Latinská Amerika ( 5 ) 3.4 % 
 
Budúce problémy vedy a technológie - Participácia p odľa profesionálnej orientácie v kole 1 
: 
 
Vzdelávanie 3.5 % 
IO 2.1 % 
Vedecký a technologický manažment a politika 45.1 % 
Vydávanie a komunikácia 5.6 % 
Aplikovaný výskum 3.5 % 
Základný vedecký výskum 18.8 % 
Výskum budúcnosti 21.5 % 
 
V 1. kole panel bol požiadaný ohodnotiť významnosť zoznamu 14 otázok týkajúcich sa budúcich 
problémov vedy a technológie.  Výsledky sú ukázané v tabuľke č.1: Hodnotenie kandidátskych 
otázok o budúcich problémoch vedy a technológie. Ako dodatok k týmto kandidátskym otázkam, 
panel navrhol 71 nových otázok. Tieto dodatočné návrhy boli vydestilované do počtu 19 
účastníkmi The Millennium Project a potom ohodnotené podľa významnosti štúdiou vedeckých 
attache vo Washingtone, D.C. Tento proces ďalej redukoval zoznam na 7 otázok , ktoré boli 
zahrnuté do 2. kola. 
 
Respondenti v kole 1 tiež hodnotili akcie, rozvojové oblasti a / alebo otázky, ktoré boli priradené 
ako možné cesty kandidátskym otázkam. Výsledky boli zahrnuté do kola 2. 
 
Dodatočných 210 nových akcií, rozvojových oblastí a / alebo odpovedí bolo v kole 1 navrhnutých 
respondentmi k priradeniu ku kandidátskym otázkam. Tieto boli tiež vydestilované a zahrnuté na 
posúdenie v kole 2. 
 
Nakoniec kolo 1 zahrnulo tiež sekciu národných vedeckých a technologických priorít. Účastníci 
panelu boli opýtaní na najlepšie investície do základnej vedy, aplikovanej vedy a technológie v ich 
krajine v budúcnosti. Tiež boli opýtaní na súčasné vedecké a technologické priority ich krajín a 
najväčšie vedecké a technologické výzvy dôležité pre ich krajiny, ktoré môžu byť najprínosnejšie 
z hľadiska medzinárodnej spolupráce a interdisciplinárneho výskumu. Odpovede na tieto otázky 
budú zahrnuté do ďalšieho Stavu budúcnosti publikovaného v júli 2001 a na http: // acunu.org 
spolu so všetkými výsledkami štúdií oboch kôl. 
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Ukázali sa viaceré regionálne rozdiely medzi respondentami podľa problémov, ktoré boli 
najdôležitejšie pre ktorú krajinu. Európania hodnotili etiku a biotechnológie vyššie ako ostatné 
regióny. 
 
Tiež viac optimistickí o budúcnosti vedy a technológie ako iné regióny boli Severní Američania, 
ktorí posúdili ako najvýznamnejší problém Ktoré potenciálne katastrofy  môžu zmeniť svet 
v priebehu 25 rokov, ktorým by veda mohla predísť ?  
 
Respondenti zo Stredného Východu najviac hodnotili otázku Čo môže pomôcť prekonať vedeckú 
a technologickú medzeru medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami ? a Južná Ázia najviac 
hodnotila otázku Ako môže byť premostená priepasť medzi vedcami a nevedcami ? ako 
najdôležitejšiu pre svoj región. 
 
Vo všetkých regiónoch biotechnológia bola hodnotená najvyššie v národných investíciách 
v aplikovaných vedách a medzinárodnej spolupráci a spolu s počítačmi a informačnými systémami 
patrila k najobsiahlejšej kategórii vedeckých a technologických priorít. Vzdelávanie bolo 
ohodnotené ako najlepšia národná investícia v základných vedách a energia bola hodnotená 
najvyššie v národných investíciách do technológie. 
 
Skoro každý považoval lacnú a bezpečnú energiu, medicínu a vodu za vedúce priority pre vedu a 
technológiu, ale o tomto probléme vieme už niekoľko desaťročí. Napriek značnej pozornosti a 
významným vedeckým a technologickým pokrokom v týchto oblastiach môžeme sa opýtať prečo 
veda a technológia tento problém doteraz nevyriešila ? 
 
Pretože veda sa teraz môže zaoberať očakávanými aj neočakávanými budúcimi hrozbami, ktoré 
idú za rámce všetkého, čo sme zažili v minulosti, problémom sa stala otázka vedeckej suverenity. 
Kto a za akých podmienok môže ovplyvňovať smerovanie základných vied ? 
 
Panel použil nižšie uvedenú škálu pre ohodnotenie zoznamu 14 kandidátskych otázok položených 
v kole 1. Pre ich redukovanie pre kolo 2, boli vypustené 3 najmenej významné otázky. 
 
Škála prvého kola: Ak by otázka bola zodpovedaná, odpoveď by bola: 
 
5 - mimoriadnej významnosti / priority 
4 - veľkej významnosti 
3 - určitej významnosti 
2 - malej významnosti 
1 - kontraproduktívna 
 
Tabuľka 1: Priemerné ohodnotenie kandidátskych otázok o budúcich problémoch vedy a 
technológie v kole 1: 
 
pôv.číslo otázka významnosť globálna priorita pre moju krajinu 
1 Ktoré výzvy môže veda skúmať a 

ich výsledky môžu významne 
zlepšiť ľudské podmienky 

4.47 4.04 

13 Ktoré potenciálne katastrofy 
môžu zmeniť svet v priebehu 
nasledovných 25 rokov, ktorým 
môže veda pomôcť predísť ? 

4.14 3.70 

2 Ktoré budúce aplikácie vedy 
alebo vedeckého výskumu majú 
najväčší potenciál ohroziť ľudské 
prežitie ? 

4.08 3.62 



 500 

5 Čo môže pomôcť premostiť 
vedeckú a technologickú 
medzeru medzi rozvinutými a 
rozvojovými krajinami ? 

4.06 3.59 

3 Ktoré sú základné faktory, ktoré 
budú ovplyvňovať vedu počas 
nasledujúcich 25 rokov ? 

3.93 3.71 

6 Ktoré vznikajúce technológie 
budú mať pravdepodobne 
najpozitívnejší ekonomický dopad 
počas nasledujúcich 25 rokov ? 

3.92 3.96 

4 Ktoré sú základné, kľúčové a 
rozhodujúce vedecké objavy, 
ktoré sa môžu uskutočniť počas 
nasledovných 25 rokov ? 

3.86 3.63 

10 Ako môžu byť etické následky byť 
dôkladnejšie uvažované vo 
vedeckom a technologickom 
manažmente ? 

3.82 3.74 

7 Ktoré sú kľúčové vznikajúce 
medzinárodné problémy vo vede 
a technológií v období ďalších 25 
rokov ? 

3.80 3.65 

8 Ako môže veda zdokonaliť 
manažment rizík indukovaných 
vedeckým výskumom a jeho 
aplikáciami ? 

3.77 3.54 

14 Ako môže byť premostená 
priepasť medzi vedcami a 
nevedcami týkajúca sa ich 
videnia podstaty vedy, iných ciest 
poznávania, sociálnej konštrukcie 
a smerov vedeckého bádania ? 

3.75 3.67 

12 Ktoré vedecké polia majú 
najväčší potenciál zdokonaliť iné 
polia vedy ? 

3.64 3.54 

9 Ako môže byť zdokonalená 
integrita vo vedeckom výskume ? 

3.55 3.32 

11 Ako sa môže zmeniť vnímanie 
vedy počas nasledovných 25 
rokov ? 

3.43 3.45 

  
A kde sme teraz v trojročnom procese ? Kolo 2 je druhým a posledným v prvom roku tejto štúdie. 
Výsledky budú publikované v júli 2001 a využité ako báza využiteľných implikácií pre vedecký a 
technologický manažment v druhom roku. 
 
Rok 1 Vedecké a technologické problémy Kolo 1 Kolo 2 
Rok 2 Implikácie pre manažment 
Rok 3 Alternatívne scenáre 
 
 

Budúce problémy vedy a technológie  
 
2.kolo - všeobecné inštrukcie  
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1. kolo má 2 časti. 1. časť sa zaoberá pôvodnou sadou otázok vedy a technológie, poskytuje 
panelové ohodnotenia z 1. kola a požaduje sa ohodnotenie navrhnutých akcií vo vymedzenom 
priestore. 2.časť sa zaoberá novou sadou otázok vedy a technológie a požaduje ohodnotiť 
vstupnú sadu odpovedí na tieto otázky a navrhnúť dodatočné položky. 
 
Nemusíte odpovedať na každú otázku. Iba poskytnite stanovisko k tým položkám, v ktorých sa 
cítite byť expertom a o ktoré máte záujem. 
 
Z pôvodného zoznamu 14 otázok, otázky 9, 11 a 12 nie sú zahrnuté do 2. Kola pretože boli 
ohodnotené nízkym stupňom významnosti,  čo umožnilo skrátiť dotazník. Odpovede na zrušené 
otázky však budú zahrnuté do finálnej správy ako apendix. 
 
Prosím odpovede zasielajte e-mailom na adresu acunu@igc.org  s kópiou na adresy 
jglenn@igc.org a Tedjgordon@worldnet.att.com alebo faxom na číslo +1 - 202 - 686 - 5179 alebo 
letecky na adresu The millennium Project, American Council for the United Nations University, 
4421 Garrison St. NW, Washington, DC 20016, USA.   
 

2.kolo  
 

Budúce problémy vedy a technológie 
 
 

 
Časť  1 
 
 
Zoznam navrhovaných rozvojových oblastí, akcií a / alebo odpovedí na uvedené otázky bol 
poskytnutý v 1.kole. Panel bol požiadaný ohodnotiť návrhy. 
 
Nasledujúce tabuľky prezentujú priemerné ohodnotenia pre tieto položky s ohľadom na stanoviská 
panelu týkajúce sa významnosti, pravdepodobnosti a dôveryhodnosti. Účastníci panelu boli tiež 
požiadaní navrhnúť dodatočné položky do zoznamu. Priemer odpovedí je uvedený v zozname 
nižšie. Ak by ste chceli pridať komentáre k niektorej položke, urobte tak prosím na konci v rubrike 
Dodatočné komentáre a uveďte tiež číslo položky. 
 
V kontexte štúdie, atribúty významných položiek zahrňujú: rozsah ( počet ľudí, ktorých sa to 
dotýka ), významnosť ( mohutnosť dopadu ) a trvalosť ( ireverzibilita dopadu ). Nasledujúce škály 
boli použité na ohodnotenie rozvojových oblastí / akcií v 1. Kole. Prosím použite rovnakú škálu na 
ohodnotenie nových návrhov pripojených k otázkam: 
 
Významnos ť 
5 - mimoriadna významnosť 
4 - obzvlášť významné 
3 - veľmi významné 
2 - významné 
1 - triviálne 
 
Pravdepodobnos ť 
5 - celkom určite do roku 2025 
4 - pravdepodobné 
3 - rovnako pravdepodobné ako aj nie 
2 - nepravdepodobné 
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1 - celkom nemožné do roku 2025 
 
Dôveryhodnos ť 
5 - celkom určite 
4 - veľmi dôveryhodné 
3 - dôveryhodné 
2 - trochu dôveryhodné 
1 - nedôveryhodné 
 
 
1. Ktoré výzvy môže veda skúma ť a ich výsledky by mohli významne zlepši ť ľudské 
podmienky ?  
 
 

akcie/rozvojové oblasti/odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
1C. Komerčná dostupnosť lacnej, 
efektívnej, environmentálne 
priaznivej, nenukleárnej a nie 
z fosílnych palív elektriny, cenovo 
konkurenčnej s dnešnými fosílnymi 
palivami  

4.38 2.98 3.29 

1 F. Jednoduchá, nie drahá , 
efektívna medicína a zodpovedajúce 
systémy liečby šíriacich sa chorôb a 
epidémií  

4.27 3.48 3.24 

1 A. Zdokonalenie efektívnosti 
využívania vody 
v poľnohospodárstve na 75 % 

4.21 3.44 3.14 

1 H. Klimatické zmeny - 
porozumenie a riešenie 

4.18 3.12 3.17 

1 G. Zdokonalenia vo včasnom 
zistení a zachytení pandémií 

4.07 3.78 3.26 

1 B. Lacné, efektívne prostriedky 
poskytovania pitnej vody zo slaných 
alebo poloslaných zdrojov cenovo 
porovnateľnej s prirodzene 
dostupnou vodou v uspokojivých 
množstvách aby sa odľahčil globálny 
vodný problém 

4.01 3.31 3.08 

1 I. Pokročilé výpočty a umelá 
inteligencia 

3.62 3.93 3.61 

1 E. Demonštrácia možnosti 
environmentálne, ekonomicky a 
kultúrne udržateľného mesta s 1 
miliónom obyvateľov 

3.48 2.97 3.23 

1 D. Demonštrácia metód na 
zdokonalenie kolektívnej inteligencie 
pre redukciu anti -sociálneho 
správania sa 

3.34 2.56 2.92 
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akcie/rozvojové oblasti/odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
1 K. Kapacita vyrábať potraviny, 
tovary a stroje atóm po atóme veľmi 
lacno 

3.24 2.55 2.99 

1 L. Modifikácia ľudských zárodkov ( 
génov prenášaných na budúce 
generácie ) pre zdokonalenie 
zdravia a inteligencie a redukciu 
násilného a anti - sociálneho 
správania sa  

2.90 2.87 2.89 

1 J. Ľudské spoločenstvá vo 
vesmíre mimo Zeme - začiatok 
vesmírnej migrácie 

2.34 2.37 3.20 

Prosím ohodno ťte nasledovné 
nové položky navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Vývoj pokročilých pevných, 
ľahkých materiálov, ktoré nebudú 
korodovať, sú vysoko rezistentné 
voči opotrebovaniu a ľahko 
recyklovateľné 

   

2. Vývoj malorozmerných 
bioplynových / biopalivových 
generátorov 

   

3. Vývoj efektívneho, nie drahého ( 
napr. fotochemického ) procesu na 
produkciu vodíku z vody 

   

4. Efektívne systémy ukladania 
energie, napr. gravitačná energia, 
chemická energia, priama elektrická 
energia ( kryogénne magnety, 
plazma alebo guľové blesky ), 
skladovanie vodíku, palivové články 
a vývoj nie drahých, ľahkých batérií 
s obsahom energie porovnateľným 
s benzínom, malou kapacitou 
stratovosti pri plniacích cykloch až 
k počtu tisícov a kompletne a 
efektívne recyklovateľných 

   

5. Nanofiltrovacie zariadenia pre 
čistenie vody a jej recykláciu v 
domácnostiach 

   

6. Vyvinutie metód pre vzrast 
ľudskej kreativity 

   

7. Zachovanie biologickej a kultúrnej 
diverzity 

   

8. Porozumenie podstate ľudskej 
existencie 

   

9. Dosiahnutie hlbšieho 
porozumenia kvantovým základom 
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akcie/rozvojové oblasti/odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
fyziky 
10. Vytvorenie metód poskytovania 
nie drahej medicínskej liečby pre 
chudobných ľudí 

   

11. Uskutočňovanie hlbšieho 
psychologického a 
sociobiologického výskumu 
týkajúceho sa podstaty násilia a 
agresívneho správania sa 

   

12. Preklenutie komunikačnej 
bariéry s inými životnými druhmi 

   

13. Zdokonalenie zodpovedajúcich 
metód predvídania a plánovania pre 
zlepšenie efektívnosti a integráciu 
veľkých technologických systémov a 
podnikov  

   

14. Uskutočňovanie odstraňovania 
mentálnych chorôb 

   

15.  Zdokonalenie technológie 
výroby jadrovej energie 

   

16.  Komerčné využitie púštnych 
oblastí, príprava pre biologický život 
a kultiváciu 

   

17. Techniky znižovania pôdnej 
erózie a erózie pobrežných oblastí 

   

18. Techniky pre zdokonalenie 
odstraňovania znehodnocovania 
vody, kanalizácie dedín a 
dostupnosti vody na vidieku  

   

19. Lepšie procedúry pre riadenie 
hydrografických vodných predelov, 
špeciálne medzinárodných 

   

20. Techniky pre zdokonalenie 
poľnohospodárstva, potravinárstva, 
lesníctva a živočíšnej výroby  

   

21. Zdokonalenie techník 
odstraňovania znehodnocovania vôd 
a kanalizácie dedín 

   

22. Technológia kontroly myslenia: 
identifikácia a neutralizácia 
súčasných aparátov kontroly 
myslenia v médiách, korporáciach, 
politike, akadémii, prehľadoch OSN 
a verejnom vzdelávaní 

   

23. Vyvinutie vedy a technológie 
vládnutia, eliminácia systému 
odmeňovania, ktorý umožňuje 
dostať sa na vrchol niektorým 
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akcie/rozvojové oblasti/odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
sociopatom 
24. Monetárna technológia    
25. Unifikácia fyziky a ekonómie    
26. Nové bambusové, konopné, 
malorozmerné produkčné procesy, 
materiály a produkty ( napr. papier, 
stavebné materiály, nástroje, odevy 
a osobné potreby ) 

   

27. Veda, technológia a produkty 
pre umiernený konzumný životný 
štýl 

   

28. Kontrola klímy    
29. Nízkoenergetické dopravné 
prostriedky ( napr. vzducholode a 
všetky elektrické dopravné 
prostriedky ) 

   

30. Zariadenia pre získavanie výživy 
z trávy 

   

 
 
2. Ktoré budúce aplikácie vedy a vedeckého výskumu majú najvä čší potenciál 
ohrozi ť ľudské prežitie ?  

 
 

akcie/rozvojové oblasti/odpovede významnos
ť 

pravdepodobnosť  dôveryhodnosť 

2 D. Nešťastnou náhodou alebo 
zámerne uvoľnené geneticky 
modifikované organizmy s vážnymi 
nepriaznivými následkami na biosféru 

4.28 3.31 3.06 

2 H. Využitie biotechnológií pre 
vytvorenie nových druhov 
biologických zbraní masového ničenia 

4.16 3.61 3.38 

2 G. Nanotechnológie pre budovanie 
nepozorovateľných nových 
prostriedkov zabíjania veľkého 
množstva ľudí 

3.88 3.04 3.13 

2 C. Inteligentné nanotechnológie 
vyvíjajúce sa mimo ľudskú kontrolu 

3.74 2.36 3.17 

2 E. Rozšírenie informácií o 
potenciálne nebezpečných 
technológiach prostredníctvom 
Internetu 

3.70 4.16 3.70 

2 A. Komerčné aplikácie informácií 
ľudského genomu v predpokladaných 
modifikáciach somatických buniek 
s cieľom dosiahnúť určité psychické a 
behaviorálne charakteristiky detí a 

3.63 3.41 3.30 
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dospelých 
2 F. Obnovenie nukleárnych skúšok 3.57 3.29 3.19 
2 B. Vývoj a široké rozšírenie 
jednodruhového poľnohospodárstva, 
napr. použitie jedného druhu ovsa 
alebo pšenice na produkciu jednej 
štvrtiny svetovej produkcie obilia, 
redukcia biodiverzity 

3.33 3.14 3.18 

Prosím ohodno ťte nasledujúce 
nové položky navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Strata biodiverzity spôsobená 
agresívnymi, vylučujúcimi 
marketingovými stratégiami 
podporujúcimi využitie geneticky 
prestavaných, patentovaných druhov  

   

2. Široká dostupnosť psychotropných 
látok ( napr. programovacích snových 
pilúl ) 

   

3. Klonovanie ľudí    
4. Technologický rozvoj menej 
rozvinutých krajín na úroveň spotreby 
v USA 

   

5. Používanie Internetu na podporu 
používania drog a ďalších 
spoločensky nežiadúcich činností  

   

6. Sofistikované cesty ( napr. 
biotechnológie a / alebo 
nanotechnológie ) sledovania, 
kontroly a ovplyvňovania správania, 
ľudskej mysle a súkromnej sféry 
života  

   

7. Ďalšia erózia spirutuálnych tradícii, 
dopad vedeckého výskumu na 
psychiku a fyziológiu 

   

8. Eliminácia všetkých základných 
foriem informačnej a komunikačnej 
bezpečnosti, použitie počítačovej 
technológie na sledovanie správania 
a konania kohokoľvek 
  

   

9. Rozšírenie produktov virtuálnej 
reality, ktoré zmätú ľudí v chápaní 
toho, čo je reálne a prípustné a čo nie  

   

10. Viac sofistikované vojenské 
zbrojenie 

   

11. Rast množstva jadrových 
elektrárni 

   

12. Superinteligentné a silné 
počítačové vírusy / Internetový alebo 
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Kyberterorizmus 
13. Vytvorenie nových druhov ( napr. 
baktérií, vírusov, rastlín, hmyzu ) 

   

14. Neúmyselné uvoľnenie toxických 
substancií s dlhodobými 
hormonálnymi alebo genetickými 
efektami  

   

15. Využitie biotechnológii a / alebo 
nanotechnológii k rýchlemu 
vytvoreniu protiopatrení voči 
prírodným alebo umelým patogénom 

   

 
 
3. Aké sú základné faktory, ktoré budú ovplyv ňovať vedu po čas nasledujúcich 25 
rokov ? 
 
 
akcie / rozvojové oblasti / odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
3 F. Vzdelávanie a tréning 
vedeckých pracovných síl 

3.98 3.95 3.82 

3 C. Kolaps alebo zmrštenie 
ekonomiky 

3.90 3.26 3.41 

3 I. Výmena vedeckých informácií a 
inštitucionálna spolupráca 

3.89 4.31 4.18 

3 A. Verejne viditeľné vedecké 
nešťastie alebo dosiahnutie objavy 
významne ovplyvňujúce verejné 
perspektívy a ich financovanie  

3.88 3.61 3.41 

3 B. Verejné porozumenie vzťahu 
vedy a technológie k vytvárajúcej sa 
znalostnej ekonomike 

3.78 3.47 3.56 

3 E. Inštitúcie podporujúce / 
umožňujúce multidisciplinárny 
výskum  

3.59 3.87 3.69 

3 H. Disparity medzi rozvinutými a 
menej rozvinutými národmi 

3.39 4.10 3.96 

3 G. Medzinárodné súťaženie pre 
vedcov 

3.39 4.04 3.98 

3 D. Vzrast systémov viery ktoré 
vyzvú vedeckú epistemiológiu 

3.38 3.00 3.34 

Prosím ohodno ťte nasledujúce 
nové položky navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Vzrastajúca kontrola vedeckého 
výskumu a vývoja korporatívnym 
alebo súkromným sektorom 

   

2. Vzrastajúce právne prekážky 
výmene študentov a využitia 
výsledkov výskumu 
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3. Nepredvídané vedecké objavy 
vedúce k vytvoreniu nových 
paradigiem a aplikácia objavov 
urobených jednou disciplínou 
ďalšími 

   

4. Zmena ohniska záujmu ( a 
financovania ) z počítačových 
k biologickým vedám 

   

5. Vzrastajúci ezoterizmus - 
neschopnosť komunikovať medzi 
disciplínami 

   

6. Internacionálne zdieľanie 
základných infraštruktúr ako sú 
synchotróny, urýchľovače, reaktory, 
biotechnologické zariadenia atď. 

   

7. Národná prestíž vo vedeckých 
aktivitách vo svete 

   

8. Redukovaná zvedavosť a 
entuziazmus ľudských bytostí, 
vzťahujúce sa na koncentráciu na 
konzumný štýl života 

   

9. Vývoj širšej epistemiológie, 
vedecké štúdium hodnôt a role 
duchovna 

   

10. Výučba dôležitosti vedy na 
školách 

   

11. Integrované koordinované 
medzinárodné plánovanie 

   

12. Dostupnosť zdrojov robenie vedy    
13. Schopnosť vedeckej komunity 
prekonať etické výzvy a vytvorenie 
efektívneho etického kódu 
dodržiavaného vedcami 

   

14. Vedci dosiahli schopnosť 
efektívne porozumieť ako sa spojiť 
s ľuďmi na ulici a urobiť svoju prácu 
priamo sa vzťahujúcou k potrebám 
ľudí 

   

15. Klesajúca návratnosť investícií 
do vedy a technológie 

   

16. Vzrastajúci dialóg medzi 
vedcami, politikmi a manažérmi 

   

17. Vojny urýchľujúce tempo 
technologického rozvoja podľa 
dopytu 

   

18. Tyranské nové a tvrdé zákazy 
určitých druhov výskumu na rozkaz 
náboženských a / alebo politických 
fanatikov 
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4. Ktoré základné, k ľúčové a zásadné vedecké objavy sa môžu uskuto čniť počas 
nasledujúcich 25 rokov ?  
 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
4 H. Fúzia niektorých ďalších foriem 
lacnej, dostupnej energie 
s minimálnymi nepriaznivými 
environmentálnymi následkami 

4.41 2.92 3.16 

4 D. Objav základných princípov, 
finálnej teórie spájajúcej kvantovú 
fyziku a relativitu k vysvetleniu 
usporiadania častí a síl vytvárajúcich 
univerzum 

3.83 2.71 2.95 

4 F. Počítače, ktoré dosiahli 
uvedomenie a môžu sa vyvíjať 

3.80 2.80 3.15 

4 M. Kapacita pre lacné a spoľahlivé 
vytváranie vecí presúvaním 
jednotlivých atómov a molekúl 

3.76 2.84 3.04 

4 G. Sebareplikácia nanorobotov alebo 
biochemických štruktúr 

3.73 3.07 2.96 

4 I. Počítačová simulácia, ktorá 
odstráni prekážky potreby veľa veľkých 
a nákladných experimentov 

3.68 3.66 3.38 

4 B. Objav prostriedkov kontroly 
gravitácie 

3.59 2.09 3.14 

4 A. Pozitívne prostriedky pre kontrolu 
stupňa stárnutia ľudskej populácie 

3.53 3.22 3.18 

4 E. Objav signálov alebo dôkazov 
mimozemského života 

3.52 2.39 2.88 

4 J. Rozsiahly výskum vesmíru 
siahajúci od biológie po fyziku 

3.43 3.40 3.24 

4 L. Regenerácia ľudských orgánov 3.40 2.98 2.94 
4 K. Schopnosť manipulovať alebo 
zakrivovať priestor 

3.33 2.04 2.94 

4 C. Akceptovateľné prostriedky 
korekcie nízkej inteligencie 

3.16 2.59 2.92 

Prosím ohodno ťte nasledujúce nové 
položky navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Symbióza človeka a počítaču, ako 
inteligentný prijímač resp. vysielač 
v alebo na tele, mozgové prijímače 
napr. elektro-bio-chemické procesory 
s integrovanými pamäťami a 
telekomunikačnými okruhmi 

   

2. Diaľkové ovládače, ktoré môžu byť    
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implantované do živého organizmu 
alebo ním môžu prechádzať  
3. Telechirurgické zariadenia 
prevádzkované na miestach, kde 
pracuje množstvo ľudí pre potreby 
okamžitých špecializovaných expertíz 
a znalosti pre stabilizáciu obetí nehôd, 
násilia, útokov a iných medicínskych 
nebezpečenstiev skôr ako je neskoro 

   

4. Kapacita simulovať a 
experimentovať s mozgovými 
neurologickými funkčnými modulmi pre 
diagnostiku neporiadkov a 
poskytovanie terapie pre napr. 
Parkinsonovú chorobu, ALS ( 
Amytrofickú Laterálnu Sklerózu ), atď. 

   

5. Redukcia ceny solárnych buniek na 
menej ako 0.50 dolára za watt  

   

6. Vysvetlenie vysoko efektívneho 
systému šetrenia energie nájdeného 
v živých organizmoch 

   

7. Používanie genetických informácií 
v klinickej praxi 

   

8. Radikálna zmena v porozumení 
základov kvantovej mechaniky 

   

9. Seriózny výskum 
parapsychologických a spirituálnych 
fenoménov. 

   

10. Holistické zariadenia pre diagnózu 
integratívneho zdravia a interakcie 
celých systémov 

   

11. Vzrastajúce používanie keramiky 
nahradzujúcej kovy v extrémnom 
prostredí 

   

12. Veľké pokroky v informačnej teórií, 
počítačovej technológií a 
telekomunikáciach 

   

13. Ekonómia a sociológia sa stávajú 
vedami 

   

14. Učenie nahradenia genomu pre 
vytvorenie nových alebo oživenie 
starých druhov zvierat 

   

15. Objav ďalších všeobecných 
princípov komplexných systémov 

   

16. Slanovodná ryža     
17. Lacné mobilné zariadenia na 
čistenie vody 

   

18. Sebareplikujúce sa robotické 
systémy pre továrne, využívajúce 
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nanotechnológie pre tvorbu čípov a 
niektorých svojich senzorov 
19. Vzrastajúce využívanie 
neraketových pohonných zariadení pre 
dobývanie vesmíru so zodpovedajúcou 
redukciou cien 

   

 
 
 
5. Čo pomôže prekona ť vedeckú a technologickú medzeru medzi rozvinutými a 
rozvojovými krajinami ? 
 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / odpovede významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 
5 F. Vzdelávanie a tréning 4.34 3.85 3.65 

5 B. Veľmi lacná, mnohoúčelová, 
prenosná komunikácia dostupná 
chudobnej väčšine a umožňujúca jej 
začať vzdelávanie, ekonomické a 
zdravotné systémy mimo jej dediny 

4.02 3.77 3.61 

5 E. Nová ekonómia, ktorá efektívne 
odmeňuje inovácie a prácu a distribuuje 
bohatstvo viac spravodlivo 

3.91 2.70 3.21 

5 C. Viac flexibilné výmenné programy 
umožňujúce recipročné pobyty a stáže 
vo výskumných laboratóriach iných 
krajín 

3.60 3.82 3.46 

5 A. Využitie spojených laboratórií pre 
televedu tak, že ľudia môžu spolu 
pracovať akoby boli v jednom 
laboratóriu napriek tomu, že sa 
nachádzajú v rôznych častiach sveta 

3.55 4.03 3.73 

5 D. Uvážlivé odštartovanie viac 
programov vyžadujúcich medzinárodnú 
kooperáciu ako sú Medzinárodná 
kozmická stanica alebo Projekt 
ľudského genomu 

3.35 3.83 3.50 

Prosím ohodno ťte nasledujúce nové 
položky navrhnuté v 1.kole:  
 
1. Zrušenie novej železnej opony medzi 
Severom a Juhom 

   

2. Ak tlak preľudnenia skončí, potom 
viac krajín bude schopných dovoliť si ( 
základnú ) vedu ( ako Čína, India, 
Brazília alebo Indonézia a iné. ) 

   

3. Vyvinutie kazetových college pre 
rozvojový svet 

   

4. Prístup k Internetu pre všetkých    
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5. Vývoj efektívnych simulačných 
hlasových prekladacích systémov pre 
všetky jazyky 

   

6. Pravdivé porozumenie tomu ako 
premostiť medzeru pre robenie byznisu 
s ľuďmi z rôznych kultúr pri 
rešpektovaní a ochrane kultúrnych 
hodnôt 

   

7. Partnerstvo pre rozvoj, spojená 
implementácia medzi bohatými a 
chudobnými 

   

8. Vytvorenie systémov etickej trhovej 
ekonomiky a eliminácia alebo redukcia 
korupcie 

   

9. Poskytovanie výskumných kontraktov 
vedcom v menej drahých krajinách 

   

10. Uvažovať vedeckú a technologickú 
špecializáciu rozvojových krajín 

   

11. Viac verejných zamestnancov 
s otvorenou mysľou, pragmatických a 
na výsledky orientovaných 
v rozvojových krajinách 

   

12. Expanzia globálnej súťaže    

13. Ustanovenie inštitúcií pre ďalšiu 
kultúrnu evolúciu demokracie 

   

 
 
 
 
6. Ktoré vznikajúce technológie budú ma ť pravdepodobne najpozitívnejší 
ekonomický dopad po čas nasledujúcich 25 rokov ?     
 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / 
odpovede 

významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

6 E. Nové, čisté a nie drahé 
energetické technológie 

4.56 3.33 3.48 

6 A. Medicíny odvodené od 
znalosti získaných v Projekte 
ľudského genomu 

4.03 3.91 3.52 

6 D. Nanotechnológie 4.00 3.74 3.42 

G F. Geneticky vytvorené 
produkty 

3.83 4.11 3.70 

6 C. Vzrastajúca prenosová 
kapacita pre multimediálnu 
komunikáciu pre všetkých 
užívateľov Internetu za 
prijateľnú cenu 

3.71 4.21 3.87 

6 G. Skutočná umelá 3.62 2.94 3.19 
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inteligencia 

6 B. Lacné príručné prenosné 
počítače so satelitným 
prístupom 

3.58 4.29 4.00 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole : 
 
1. Precízne 
poľnohospodárstvo 

   

2. Vysoko zdokonalená 
medicínska diagnostika 
používajúca techniky ako 
relatívne nie drahé osobné 
miniatúrne a implantovateľné 
kabelové zdravotné monitory  

   

3. Nové materiály ako 
vysokoteplotné 
superkonduktory a 
Buckyballs, bikompatibilné 
implantáty 

   

4. Verejne akceptovateľné 
systémy produkcie energie 
jadrovým štiepením 
využívajúce pokroky 
v informačnej technológii pre 
bezpečnosť, operatívnosť a 
monitoring a kontrola 
produkcie nukleárneho 
odpadu prostriedkami ako 
transmutácia a prijateľné 
prostriedky uskladňovania 
jadrového odpadu 

   

5. Sofistikované metódy 
riadenia a využívania 
lokálnych zdrojov ( energia, 
poľnohospodárstvo, prírodná 
medicína ) 

   

6. Alternatívne energetické 
zdroje 

   

7. Využitie lacnej výpočtovej 
kapacity pre rozširovanie 
mikropožičiek pre 
najchudobnejších 
z chudobných 

   

8. Využitie lacnej výpočtovej 
kapacity a Internetu pre 
vzdelávanie 
najchudobnejších 
z chudobných 
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9. Nízkocenová produkcia 
potravy 

   

10. Nízkocenové čistenie a 
odsoľovanie vody 

   

11. Globálne pravidlá a 
inštitúcie - globálne vládnutie 
( nie globálna vláda ) 
s praktickými technikami, 
ktoré radikálne redukujú 
uskutočnenie vojny 

   

12. Radikálny vzrast 
produktov virtuálnej reality 

   

13. Spracovanie odpadov, 
recyklácia 

   

14. Rast hromadnej dopravy 
za ceny individuálnej 
automobilovej dopravy a 
rozvoj viac efektívnej a 
environmentálne 
akceptovateľnej dopravy 

   

15. Vytváranie technológie 
politiky, ktorá je teraz 
v období Temného veku 

   

 
 
7. Ktoré sú k ľúčové vznikajúce medzinárodné problémy vo vede a tech nológií 
v období nasledujúcich 25 rokov ? 
 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / 
odpovede 

významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

7 C. Zabezpečenie aby 
projekty, ktoré môžu mať 
škodlivé následky ( od 
environmentálneho 
znečistenia po nástroje pre 
teroristov ) mali plnú 
viditeľnosť a verejnú kontrolu 
bez ohľadu na to, kde sa 
uskutočňujú 

3.94 3.10 3.20 

7 H. Aako ekonomické 
záujmy prechádzajú do 
vzrastajúceho 
multinárodného sveta 
investícií do vedy a 
technológie a multinárodnej 
spolupráce 

3.91 3.81 3.36 

7 B. Medzinárodné vedecké 
orgány, ktoré definujú 

3.80 3.49 3.33 
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terminológiu, štandardy a 
meranie pre environmentálne 
priaznivé technológie a ich 
produkciu 

7 E. Verejné vlastníctvo 
intelektuálneho vlastníctva, 
ktoré je kritické pre záujmy 
verejnosti 

3.74 2.92 3.20 

7 G. Komplexita a 
vzrastajúce multidisciplinárne 
aspekty vedy a technológie 

3.72 3.89 3.64 

7 F. Informačný manažment 
a informačné preťaženie 

3.71 3.75 3.47 

7 D. Nedostatok nových 
vedcov 

3.71 3.09 3.43 

7 A. Ustanovenie princípov 
pre medzinárodnú vedeckú 
spoluprácu 

3.40 3.17 3.23 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Globálna spravodlivosť 
v prístupe k informáciam 

   

2. Zameranie vedeckého 
výskumu na zbrojenie viac 
ako na potrebný rozvoj 

   

3. Rozširovanie komplexity 
veľkých technologických 
systémov a 
netransparentného softvéru 
vedúca k nestabilite veľkých 
metropolitných oblastí 

   

4. Otvorené vlastníctvo 
intelektuálneho vlastníctva 
ako Linux 

   

5. Niektoré časti vedy 
vlastnené a riadené 
jednotlivcami 

   

6. Veda a vedci začínajú byť 
cenzurovaní niektorými 
krajinami 

   

7. Vedci participujú v široko 
založených medzinárodných 
orgánoch pre rozsah 
vedeckých dohliadacích 
funkcií 

   

8. Úsilie medzinárodných / 
multinárodných orgánov 
zaviesť ideologické alebo 
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náboženské reštrikcie na 
vedecké a technologické 
aktivity ( hnutia proti 
potratom, proti jadrovej 
energii, proti genetickému 
inžinierstvu, proti výskumom 
na zvieratách atď. ) 
 
 
8. Ako môže veda zdokonali ť manažment rizík vyvolaných vedeckým výskumom a 
jeho aplikáciami ? 
 
 
  

 akcie / rozvojové oblasti / 
odpovede 

významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

8 B. Vytvorenie neustáleho 
systému predvídania a 
vyhodnocovania rizík 

3.82 3.25 3.35 

8 A. Vyžadovanie od 
výskumníkov predvídania 
nežiadúcich neočakávaných 
následkov ich výskumu a 
zabezpečenie prostriedkov 
minimalizácie takéhoto vývoja 
ako rutinnej časti ich 
výskumu 

3.65 3.00 3.30 

8 C. Požiadavka aby vedeckí 
administrátori boli trénovaní  
v riadení vedy a rizík 

3.56 3.18 3.19 

8 E. Veľkomyselné 
financovanie komisií 
zložených z najlepších 
prírodných a spoločenských 
vedcov na svete pre 
zodpovedanie týchto otázok 

3.45 3.26 3.40 

8 D. Automatizácia toľkých 
vedeckých výskumov koľko je 
možné a rastúca závislosť na 
počítačovej simulácii 
nahradzujúcej 
experimentovanie 

3.07 3.46 3.27 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Ustanovenie dohovorov 
OSN pre predchádzanie 
katastrofickým rizikám 
v občianskej spoločnosti a 
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ekonomickom rozhodovaní 
ako napr. budovanie 
zastaralých jadrových 
elektrárni. 
2. Požiadavka hĺbkového, 
nezávislého vyhodnocovania 
rizík, ak pravdepodobnosť 
určitých následkov je 
považovaná hodnotiteľmi ako 
významná. 

   

3. Vytvorenie objektívnych 
štandardov akceptovateľných 
rizík založených na 
pravdepodobnosti a vážnosti 
škôd a aplikácia týchto 
štandardov na celé spektrum 
vedy. 

   

4. Ustanovenie niekoľkých 
komisií, ktoré budú 
odpovedať na rozdielne 
kultúrne imperatívy, 
koordinované rovnakým 
spôsobom a konajúce 
v súlade s dohodnutými 
štandardami rizík. 

   

5. Zaviesť globálne 
perspektívy do tréningu 
vedcov. 

   

6. Vzrast medzinárodného 
tlaku na znečisťujúce 
multinárodné spoločnosti a 
štáty. 

   

7. Požiadavka využívať 
jednoduché rámce navrhnuté 
pre pomoc vo vyhodnocovaní 
rizík vo vedeckej komunite. 

   

8. Veľkomyselné 
financovanie komisií 
multidisciplinárnych vedcov a 
občanov organizovaných 
spôsobom, ktorý inkorporuje 
mienky laikov a vypočuje 
návrhy ľudí zo všetkých 
krajín. 

   

9. Rozvinutie teórie a 
modelov vyhodnocovania 
rizík a znalosti o podstate 
rizík. 

   

10. Univerzitní vedci vytvoria 
zmysluplné vedecké 
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požiadavky na nevedeckých 
univerzitných študentov 
v študijných odborov 
politických vied, práva, 
žurnalistiky a obchodu, ktoré 
sa týkajú riadenia 
technologických rizík. 
 
 
 
10. Ako môžu by ť etické požiadavky dôkladnejšie uvažované vo vedeck om a 
technologickom manažmente ? 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / 
odpovede 

významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

10 A. Zahrnutie etického 
tréningu do vedeckých a 
technologických curricul 

3.81 3.61 3.39 

10 D. Zahrnutie do všetkých 
veľkých vedeckých rozpočtov 
fondy pre štúdium etických 
implikácií , ako to bolo 
urobené pri Projekte 
ľudského genomu 

3.78 3.49 3.20 

10 E. Zintenzívnenie 
pozornosti médií na etické 
problémy 

3.70 3.54 3.36 

10 C. Zavedenie výskumu do 
podstaty hodnôt, globálnej 
etiky a prostriedkov, ktorými 
sú hodnoty šírené 

3.62 3.38 3.29 

10 B. Ustanovenie 
medzinárodného vedeckého 
a technologického 
prognostického a 
vyhodnocovacieho inštitútu 

3.38 3.23 3.18 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Dobre pripravené vedecké 
diskusie a vyhodnocovanie 
etických problémov 
v médiach, zahrnujúc ako 
môže byť diagnostikovaný 
etický problém a odlíšený od 
iných druhov problémov 

   

2. Vtiahnutie vedcov, 
spirituálnych vodcov a 
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verejnosti do série 
seminárov, workshopov a 
diskusii pre spoločne využitie 
etických dimenzií 
navrhovaného a 
prebiehajúceho výskumu 

3. Utvorenie medzinárodného 
orgánu pre rozvoj všeobecne 
dohodnutých vedeckých 
etických štandardov a la 
Hippokratová prísaha 

   

4. Podpora holistických 
popisov a videní sveta, ktoré 
môžu ustanoviť lepšiu 
kooperáciu medzi 
humanitnými a prírodnými 
vedami 

   

5. Rozvinúť vedu hodnôt ako 
komplement hodnoty vedy 

   

6. Vytvorenie Ig Nobelovej 
ceny pre vedcov, ktorí úplne 
ignorujú etické následky 

   

 
 
 
13. Aké katastrofy môžu zmeni ť svet v priebehu budúcich 25 rokov, ktorým veda 
môže pomôc ť predís ť ? 
 
 
 

akcie/rozvojové oblasti / 
odpovede 

pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

13 A. Globálne epidémie, 
nákazy zapríčinené 
prirodzene alebo ľudskou 
akciou ako  nepriaznivými 
genetickými mutáciami 

3.22 3.11 

13 F. Ekonomický chaos - 
veľká celosvetová depresia 

2.98 3.12 

13 G. Veľké zemetrasenie 
9. stupňa 

2.94 2.81 

13 C. Globálna vojna 2.43 3.17 

13 H. Rozpad práva a 
poriadku celosvetovo 

2.42 3.22 

13 E. Mimoriadne silné 
slnečné žiarenie 

2.18 2.88 

13 D. Dopad intenzívnych a 
smrtiacich gamma lúčov 

1.98 2.96 

13 B. Kolízia Zeme 
s veľkým asteroidom alebo 

1.93 3.08 
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kométou 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Rozšírenie kriminálneho 
terorizmu 

  

2. Veľká bezprecendentná 
migrácia chudobných ľudí 
do sveta hojnosti 

  

3. Vojny medzi niektorými 
národmi, ktoré zničia systém 
národných štátov v regióne 

  

4. Klimatické zmeny 
indukované zničením úrody, 
záplavami, suchom, 
zvýšením hladiny mora a / 
alebo vyhynutím 

  

5. Veľké zmeny v intenzite a 
smerovaní oceánskych 
prúdov vedúce k náhlym 
klimatickým zmenám 

  

6. Takmer úplná deštrukcia 
ozónovej diery 

  

7. Nukleárna vojna   

8. Náhly posun klimatických 
zón zapríčinený globálnym 
otepľovaním znásobený 
niektorými prekročeniami 

  

9. Celosvetový úpadok 
ľudskej inteligencie a 
etického správania 

  

10. Pád podpory OSN a 
iných inštitúcií globálneho 
vládnutia 

  

11. Široko rozšírená 
kontaminácia čistej vody 
spôsobená biologickými 
vojnami a podobnými 
činnosťami 

  

12. Zablokovanie 
rozvinutých národov vďaka 
rozsiahlej komplexite 
veľkých technologických 
systémov nepodporených 
adekvátnym manažmentom 

  

13. Teroristami indukované 
genetické alebo biologické 
agenty, ktoré mutujú alebo 
sa rozširujú mimo kontrolu 
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14. Významný nárast 
environmentálnych 
utečencov 

  

15. Vzrast regionálnych 
vojen o prírodné zdroje 

  

16. Veľký nedostatok 
energie a krízy 

  

17. Zvrátenie trendov 
k stabilizácií populácie 

  

18. Kríza kvality potravy   

 
 
14. Ako môže by ť  premostená priepas ť medzi vedcami a nevedcami týkajúca sa ich 
vnímania podstaty vedy, iných ciest poznávania, soc iálnej konštrukcie a smerov 
vedeckého bádania ? 
 
 

akcie / rozvojové oblasti / 
odpovede 

významnosť pravdepodobnosť dôveryhodnosť 

14 B. Vytvorenie 
nepretržitých fór pre dialóg 

3.66 3.73 3.43 

14 A. Financovanie výskumu 
pre produkciu kníh, videí a 
softwarových programov, 
ktoré ukazujú potenciálne 
riešenia 

3.56 3.70 3.37 

Prosím ohodno ťte 
nasledujúce nové položky 
navrhnuté v 1. kole:  
 
1. Vytvorenie vzdelávacieho 
systému pre politikov 
navrhnutého na zvýšenie 
etického uvedomenia a 
podporu etickej racionality 

   

2. Redukovať rozpory medzi 
majúcimi vedu a nie na 
osobnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni 

   

3. Vytvorenie viac efektívnych 
programov navrhnutých pre 
elimináciu diskriminácie a 
iných foriem sociálnej 
nespravodlivosti 

   

4. Využitie všetkých 
predstaviteľných prostriedkov 
komunikácie medzi vedcami, 
podielníkmi, politikmi, 
manažérmi a verejnosťou 
v celej šírke pre potreby 
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zavedenia diskusie do 
vzdelávania na všetkých 
úrovniach a vo všetkých 
oblastiach 

5. Zavedenie participatívnych 
technologických / vedeckých 
vyhodnocovacích procesov 
založených na interview a 
učiacich procesoch stanovísk 
vedcov, riadiacích 
pracovníkov a občanov, napr. 
budovanie rutinných 
predvídacích procesov  

   

6. Rozvinutie etických 
štandardov pre tých ( 
jednotlivcov, NGO, novinárov 
atď. ), ktorí sa snažia 
ovplyvňovať verejnú mienku 

   

7. Podpora metód politickej 
analýzy, ktoré môžu vyvážiť 
vlastnú ľudskú tendenciu 
zľahčovať budúce problémy  

   

8. Využitie médií a 
edukačných kanálov pre 
premostenie medzery pri 
nízkej cene pre rozvojové 
krajiny ( CNN efekt ). 
Produkovať rozhlasové a 
televízne programy a webové 
stránky, ktoré vysvetľujú vedu 
mimo každodenných 
fenoménov v laickej 
terminológii  

   

9. Uskutočnenie viacerých 
významných globálnych 
udalostí, ktoré vedci 
predvídali, pripravovali na ne 
a zabránili negatívnym 
následkom 

   

10. Zavedenie nových foriem 
etických dvorov ( vysielaných 
celosvetovo ) 

   

11. Konvergovať 
multidisciplíny systematicky 
na spoločné problémy 
rozložené na všetky vedy a 
umenia 

   

12. Nechať deti robiť 
experimenty v školách 

   

13. Rozvinúť vedu učenia a    
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aplikovať ju na všetky 
humanitné štúdia 

14. Redukovať výdavky na 
eticky nevhodné projekty 

   

15. Vyžadovať 
interdisciplinárne vyučovanie 

   

16. Vyžadovať aby vedecké 
curricula zahrnovali kurzy 
sociálnych vied a naopak. 
Vrátiť sa k systému vyššieho 
vzdelávania ktorý poskytuje 
široké vzdelanie pri 
zachovaní špecializácie pre 
postgraduálnu prácu 

   

17. Financovať cesty 
vzrastajúcich personálnych 
kontaktov medzi vedcami a 
nevedcami 

   

18. Zdokonaliť celkové 
verejné ( a mediálne ) 
porozumenie základným 
mechanizmom vedeckých 
metód 

   

 
 

Časť 2. 
 
Medzinárodný panel bol požiadaný navrhnúť dodatočné otázky k tým v predošlej časti. 
Tieto návrhy účastníkov panelu boli vyselektované a ohodnotené podľa významnosti 
riadiacim výborom štúdie a vedeckými attache vo Washingtone, D.C. Sedem z nich bolo 
posúdených ako najvýznamnejšie a sú uvedené v zozname, ktorý následuje. Ku každej 
otázke bolo pripojených niekoľko akcií, rozvojových príležitosti a / alebo akcií. Prosím 
použite rovnakú škálu pre ich ohodnotenie ako v 1. časti. 
 
Významnos ť 
5 - mimoriadne významné 
4 - obzvlášť významné 
3 - veľmi významné 
2 - Významné 
1 - triviálne 
 
Pravdepodobnos ť 
5 - celkom určite do roku 2025 
4 - pravdepodobné 
3 - rovnako pravdepodobné ako aj nie 
4 - nepravdepodobné 
1 - určite nemožné do roku 2025 
 
Dôveryhodnos ť 
5 - celkom určite 
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4 - veľmi dôveryhodné 
3 - dôveryhodné 
2 - trochu dôveryhodné 
1 - nedôveryhodné 

 
 

1. Ako sa veda môže sta ť významnou 
časťou rozhodovacích procesov ?  

Významno
sť 

Pravdepodobn
osť 

Dôveryhodn
osť 

1 A. Dať kabinetný štatút vede a 
technológii vo vláde. 
 
1 B. Dať všetky významné problémy 
vedeckým poradcom pre stanovenie 
priorít pre rozhodovanie 
 
1 C. Zaviesť pravidelné brífingy 
k vedeckým a technologickým problémov 
pre riadiacich pracovníkov. 
 
Dodatočné návrhy: 
 

   

2. Ktoré vedecké a technologické 
objavy by mohli ma ť najvä čší vplyv na 
udržate ľnos ť na Zemi po čas 
nasledovný 25 rokov ?  

   

2 A. Kozmická solárna energia a 
bezdrátový prenos energie. 
 
2 B. Dlhodobá antikoncepcia. 
 
2 C. Genetické modifikácie rastlín 
umožňujúce vysoké stupňe absorbcie 
CO2. 
 
Dodatočné návrhy: 
 

   

3. Ako môže by ť interdisciplinárny a 
multidisciplinárny výskum posilnené a 
urýchlené ?  

   

3 A. Vzrast financovania v týchto 
kategóriach. 
 
3 B. Nové formy spoločného využívania 
Internet. 
 
3 C. Vytvorenie softwaru, ktorý okamžite 
umožní užívateľovi vidieť potenciálne 
synergie jeho práce s výskumom v iných 
poliach. 
 
3 D. Vytvorenie odvážnych nových cieľov 

   



 525 

ako pristatie na Mesiaci, ktoré posilnilo 
integráciu vied. 
 
3 F. Zahrnutie univerzálneho ohodnotenia 
na primerané vedecké články, ktoré 
ukazujú aplikovateľnosť na iné disciplíny. 
 
Dodatočné návrhy: 
 
 
4. Ako môže by ť vyhodnotený 
ekonomický dopad vedeckého 
výskumu ?  

   

4 A. Retrospektívne štúdie, ktoré mapujú 
vedecké dopady. 
 
4 B. Vyhodnocovanie pokroku 
vzťahujúceho sa k 15 globálnym výzvam 
projektu The Millennium Project http: // 
www.acunu.org/millennium/challeng.html 
 
4 C. Vyvinutie modelov projektujúcich 
sociálne a ekonomické následky určitých 
vedeckých a technologických objavov. 
 
Dodatočné návrhy: 
 
 

   

5. Ako môže by ť financovanie vedy a 
technológie nasmerované na výskum , 
ktorý sa viac adresne zaoberá 
globálnymi základnými potrebami 
ľudstva ?  

   

5 A. Rast a / alebo ustanovenie tejto 
kategórie vo vládnom financovaní. 
 
5 B. Poskytnúť základné ocenenie pre 
overovanie aplikácií, ktoré budú profitovať 
z dodatočného výskumu a publicity tak, 
aby sa stali významným príspevkom 
zodpovedajúcim základným ľudským 
potrebám. 
 
5 C. Vládne kontrakty, ktoré idú za 
chápanie vlastných záujmov 
financujúceho národa. 
 
Dodatočné návrhy: 
 
 

   

6. Aká je budúcnos ť medicíny a 
liečenia a aké sú ich pravdepodobné 
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efekty pre spolo čnos ť a naše osobné 
životy ?  

6 A. Vzrast využitia simulácii pre 
individuálne navrhovanie medicíny a 
potravy, ktoré by vyústilo do väčšieho 
mentálneho a fyzického zdravia a 
ekonomickej prosperity. 
 
6 B. Väčšie rozšírenie záberu života a 
vzrast počtu starších s viac voľným 
časom. 
 
Dodatočné návrhy: 
 
 

   

7. Ako môže by ť vedecké vzdelávanie 
silnou sú časťou vzdelávacieho 
curricula špeciálne pre rozvojové 
krajiny ?  

   

7 A. Financovanie rozvoja interaktívneho, 
samovyučujúceho softwaru, ktorý je 
založený na kognitívnych vedách a 
poskytuje podstatné ocenenie pre 
dokázateľný prínos v rozvojových 
krajinách ? 
 
7 B.  Presvedčiť UNESCO a agentúry 
zahraničnej pomoci urobiť toto svojou 
prioritou. 
 
7 C. Založiť programy, ktoré podporia 
uvoľnených vedcov k výučbe na nižších 
školách. 
 
Dodatočné návrhy: 
 
 

   

 
 
 
Dodatočné komentáre ( Ste vítaní, ak chcete komentovať všeobecné alebo špecifické 
témy. Ak by ste komentovali špecifické témy, prosíme uviesť číslo problému, ku ktorému 
sa komentár vzťahuje ): 
 
 
 
 
Prosím e-mailujte váš dotazník na adresu acunu@igc.org a kópie na adresy 
jglenn@igc.org a Tedjgordon@worldnet.att.com 
 
Ďakujeme za Vašu participáciu v 2. kole. 
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Príloha č.2 : Budúce problémy vedy a technológie - Interview  protokol  

 
Americká rada pre Univerzitu OSN  

 American Council for The United Nations University  
The Millennium Project 

4421 Garrison Street, N.W., Washington, D.C. 20016- 4055 USA 
voice and fax: (202) 686-5179, e-mail: jglenn@igc.o rg, www,stateofthefuture.org  

 
 

Budúce problémy vedy a technológie 
Implikácie pre manažment 

Interview protokol 
 

I.  Inštrukcie 
 
Minulý rok Millennium Project identifikoval a preskúmal budúce problémy vedy a 
technológie. Tento rok manažérske a politické implikácie týchto problémov budú 
preskúmané prostredníctvom interview s manažérmi a tvorcami politík v oblasti výskumu 
a vývoja. Výsledky budú sprístupnené v správe Stav budúcnosti 2002. Interview spolu 
problémami vedy a technológie budú taktiež použité pre vytvorenie scenárov vedy a 
technológie do roku 2025. 
 
Interview obsahuje päť otázok. Aj keď by bolo najlepšie keby každá interviewovaná osoba 
zodpovedala všetkých päť otázok, vítané budú aj odpovede iba na tie otázky, ktoré si 
interviewovaná osoba vyberie. Ak je to možné, doručte otázky dopredu pred robením 
interview, aby interviewovaný mohol pouvažovať nad odpoveďami. Projekt pokryje 
náklady na preklad otázok a listu.  
 
Ak manažéri a tvorcovia politík v oblasti vedy a technológie dajú prednosť poskytnutiu 
odpovedí v písomnej forme namiesto prostredníctvom procesu interview, to je tiež veľmi 
prijateľné. Pripomeňte im, že nebude robené žiadne označenie a , že môžu poslať svoje 
odpovede priamo na adresu jglenn@igc.org,  ak to uprednostnia. Ak majú oficiálne 
stanoviská k týmto otázkam v nejakých správach, memorandách alebo článkoch, 
požiadajte ich zahrnúť kľúčové myšlienky a odkazy alebo spôsob akým je možné získať 
kópiu tohoto dokumentu. 
 
Telefonické interview je tiež akceptovateľné, ale preferujeme aby bolo urobené osobne.  
 
Vzor. Rozdielne navrhované vzory sú zaslané každému uzlu v závislosti na rozsahu a 
charaktere manažmentu vedy a technológie v krajinách daného uzlu.  Po konzultáciach 
s ostatnými vo Vašom uzle, vyberte ľudí, ktorí majú zodpovednosť alebo skúsenosti 
v oblastiach týkajúcich sa otázok interview. Pohľady profesorov, futurológov, obchodných 
plánovačov a študentov budu zahrnuté na budúci rok, tohtoročné ohnisko záujmu je 
zameraný len na manažérov a tvorcov politík v oblasti výskumu a vývoja. Ideálne by bolo 
ak by interviewovaní mali nejaké skúsenosti aj v manažmente aj v tvorbe politík v oblasti 
výskumu a vývoja. 
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Ak je to možné, snažte sa vybrať interviewovaných rovnomerne z oblastí uvedených 
nižšie. Ak interviewujete päť ľudí, potom je ideálne interviewovať po jednom z každej 
nasledovnej oblasti: 
 
1.  Fyzika ( základná a aplikovaná ) v oblastiach ako kozmológia a astrofyzika, elektronika 

a fotonika, veda o energii, veda o materiáloch, fyzika častíc a vysokých energií a 
kvantová mechanika 

 
2.  Biológia ( základná a aplikovaná ) v oblastiach ako genetický výskum a inžinierstvo, 

poľnohospodárske vedy, medicínsky výskum 
 
3.  Počítačové vedy ( základné a aplikované ) v oblastiach ako robotika, počítačová 

inteligencia, informačné vedy a technológia, matematika a vedecká simulácia 
 
4.  Interdisciplinárne vedy ( základné a aplikované ) v oblastiach ako biochémia, kognitívne 

vedy, environmentálne vedy, nanotechnológia, farmaceutické vedy, kozmické vedy a 
technológia 

 
5.  Vedná a technologická politika - Ministerstvá vedy a technológie, Národné výskumné 

rady alebo iné inštitúcie, ktoré robia vednú a technologickú politiku vo Vašom regióne. 
 
Interview môžu byť urobené s vládou, korporáciami, neziskovými organizáciami ( niektoré 
krajiny majú svoje Národné akadémie vied ako neziskové organizácie, niektoré ako časť 
vlády ) a / alebo univerzitnými manažérmi výskumu a vývoja. Keďže USA a Japonsko 
majú väčšie korporatívne programy výskumu a vývoja, vyššie percento interview so 
zástupcami privátneho sektoru by mohlo byť urobené v týchto krajinách v porovnaní 
s krajinami, kde väčšina výskumu a vývoja je sponzorovaná a riadená kombináciou 
vládnych ministerstiev a univerzít. Každý uzol posúdi primeranú vyváženosť pre svoju 
situáciu medzi interview vo verejnom a súkromnom sektore tak aby bolo reprezentované 
najlepšie myslenie manažmentu a politiky pre výskum a vývoj v danej krajine alebo 
regióne. 
 
Prosím skompletujte všetky interview do 1. decembra 2001. 
 
 
II.  List pre interviewovaných 
 
AC/UNU Millennium Project 
Budúce problémy vedy a technológie 
Implikácie pre manažment 
 
 
Millennium Project Americkej rady pre Univerzitu OSN zahŕňa približne 100 interview 
z celého sveta s tvorcami politiky v oblasti vedy a technológie a manažérmi pre výskum a 
vývoj vo vláde, byznise a ďalších organizáciach zodpovedných za riadenie vedeckého 
výskumu a technologického rozvoja. 
 
Účelom týchto interview je dokumentovať rozsah stanovísk ako najlepšie manažovať 
budúce problémy vedy a technológie. Výsledky budú publikované  v správe Stav 
budúcnosti 2002. Všetci interviewovaní dostanú výtlačok tejto správy. Výsledky budú 
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taktiež využité pre vytvorenie budúcich scenárov a budú poskytnuté medzinárodnej 
vedeckej a technologickej komunite. 
 
Minulý rok 237 vedcov, futurológov, a obchodných plánovačov participovalo 
v dvojkolovom dotazníku zameranom na identifikáciu a ohodnotenie budúcich problémov 
vedy a technológie. Odpovede boli vydestilované do niekoľkých otázok pre Vaše 
posúdenie. Boli ste vybraní vedeckým attaché Vašej krajiny vo Washingtone, D.C. alebo 
uzlom Millennium Projectu vo Vašom regióne vďaka Vašej zodpovednosti a skúsenostiam 
v oblasti manažmentu a politiky. 
 
Vaše komentáre a komentáre ostatných participantov v týchto interview nebudú 
označené, ale budete uvedení v zozname v správe Stav budúcnosti 2002. 
 
Budem kontaktovať Vaše pracovisko kvôli času v ktorom môžete interview uskutočniť 
alebo ak sa rozhodnete poskytnúť Vaše pohľady v písomnej forme mne alebo priamo na 
adresu Millennium Project, American Council for the United Nations University, 4421 
Garrison Street, NW, Washington, D.C. 20016 USA alebo e-mailom na adresu 
jglenn@igc.org s kópiou na adresu acunu@igc.org alebo prostredníctvom faxu na číslo 
+1-202-686-5179. 
 
Päť otázok pre interview je pripojených k tomuto listu. 
 
               S úctou 
 
                                  ( podpis vedúceho alebo spoluvedúceho uzlu ) 
 
 
Príloha: 
 
 
Päť interview otázok o manažmente implikácii budúcich problémov vedy a technológie: 
 
1.  Manažment rizík vedy a technológie 
 
Odkedy sa počítačová kapacita zdokonaľuje rýchlejšie ako biológia, niektorí odborníci 
argumentujú, že musíme brať vážne budúce možnosti robotov prevziať moc, 
nanotechnologických samoorganizujúcich strojov všetko posplietať a umelého života rásť 
mimo ľudskú kontrolu.  Tieto a ďalšie potenciálne neúmyselné ( rovnako ako úmyselné 
budúce hrozby ) idú ďaleko za hranice všetkého, čo bolo nejako vyskúšané v minulosti. 
Vlády a globálne komunity vyzerajú neisté ako riadiť takéto riziká. Vedecká suverenita je 
otázna,  keď skúmame kompromisy medzi slobodou vedeckého bádania a verejnou 
bezpečnosťou.  
 
Otázka: Ako môže byť veda a technológia manažovaná aby redukovala nežiadúci vývoj 
tak, aby sa nezničila sloboda vedeckého bádania alebo trhové podnety, ktoré poháňajú 
technológiu ? 
 
Napríklad, budeme potrebovať globálne technologické prognózovanie  a vyhodnocovanie 
organizácií s medzinárodnými štandardami pre akceptovateľné riziko ? Alebo sú lepšie 
mechanizmy manažovania rizík ?  Aký druh manažerských prístupov môže byť použitý 
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pre vytvorenie kontroly v rámci a medzi vedeckými disciplinami pre prevenciu negatívneho 
vývoja ? 
 
Za akých okolností môže byť prípustná intervencia do vedeckého výskumu ? Sú 
nevyhnutné nové zmluvy, protokoly a / alebo zákony ? 
 
  
2.  Rozširovanie úlohy vedy a technológie pri formulácii politík 
 
Mnoho politických lídrov z celého sveta robí rozhodnutia zahrňujúce záležitosti vedy a 
technológie, ktorým však málo rozumejú. Iné politické rozhodnutia by mali zisk zo vstupov 
od vedeckej a technologickej komunity , ktoré však dosť často nie sú vyhľadávané alebo 
sú ponúkané vo forme, ktorá nie je veľmi užitočná alebo sú mimo záujmu úplne. Priepasť 
medzi všebecným verejným vnímaním a hlbokým rozvojom vedy a technológie, ktorý 
bude radikálne a prudko meniť životy ľudí, vyzerá rásť veľmi rapídne. Ako sa demokracie 
vyvíjajú, politickí lídri musia viac akceptovať verejné vnímanie v politickom procese. Aj 
všeobecná verejnosť aj politickí decizori sa zdajú zaostávať za rozvíjajúcou sa vedeckou 
a technologickou znalostnou revolúciou.  
 
Otázka:  Čo bude zdokonaľovať využitie vedeckých a technologických informácií 
v politickom procese ? 
 
Napríklad, mali by manažéri vedy a technológie prevziať zodpovednosť za zlepšenie 
porozumenia ich práci vládnymi predstaviteľmi tak isto ako aj verejnosťou ? Mali by 
prevziať zodpovednosť za prípravu spoločnosti za rýchlosť zmien, ktoré prinesie veda a 
ak áno, ako by ste definovali ích úlohu ? 
 
Čo by mohlo priniesť zmenu v úlohe médií vo verejnom porozumení ? Čo by mohli urobiť 
viac efektívnym výbory Národných akadémií vied zložených z predstaviteľov médií a 
vedcov ? 
 
Ako by sa mohol zmeniť kabinetný štatút pre vedu a technológiu vo vládach ? Ako by 
mohli byť efektívne pravidelné brífingy o problémoch vedy a technológie pre decizorov ? 
 
Čo by mohlo byť urobené, keď experti nesúhlasia  s procesmi ovplyvňujúcimi verejnú 
politiku ? 
 
 
3.  Interdsciplinárny manažment vedy a technológie 
 
Konvergencia a synergia medzi vedeckými poliami napríklad biotechnológiou, 
nanotechnológiou a výpočtami ( umelá inteligencia, robotika ) bude viesť k objavom, ktoré 
budú mať hlboké implikácie pre zlepšenie ľudských podmienok. Nanešťastie, existujú 
významné bariéry riadenia interdisciplinárneho výskumu z dôvodov finačných kategórií, 
problémov vzdialenosti osôb a zariadení, rozdielov v lexike a jazyku, a iných 
manažérskych bariér pre spoluprácu vedy a technológie medzi rozdielnými poľami. Aj keď 
veľa unikátnych riešení bolo navrhnutých, málo výskumu je riadeného tak, aby spĺňal 
požiadavky primerane integrovaných vedeckých a technologických disciplín. 
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Otázka: Ake manažérske prístupy a priority budú zlepšovať prínosy interdisciplinárneho 
vedeckého a technologického výskumu pre ľudstvo ? 
 
Napríklad ako môžu byť prekonané bariéry interdisciplinárnej spolupráce, 
interdisciplinárneho prehľadového procesu a interdisciplinárneho financovania ? Je 
efektívnejšie vytvárať veľké komplexné projekty ako Apollo projekt pristatia na mesiaci 
ako stimulovať interdisciplinárnu vedu a technológiu ?  
 
Ako by ste priorizovali najpálčivejšie problémy v manažovaní a umožnení 
interdisciplinárneho výskumu ? A ktoré nové prístupy sa podľa Vás najviac vyplatia ? 
 
 
4.  Globalizácia a manažment vedy a technológie 
 
Globalizácia núti k nepretržitému preskušávaniu vládnych a korporatívnych vedeckých a 
technologických priorít, investícií a manažerských praktík pre výskum a vývoj.  Kedy 
súťažiť ? Kedy spolupracovať ? Talenty migrujú fyzicky aj elektronicky. Spájanie 
multinacionálnych korporácií a multilaterálnych vládnych dohôd sa konštantne vyvíja. 
Najvážnejšie problémy, ktoré veda a technológia môže riešiť, sú globálne vo svojej 
podstate a transnacionálne v riešeniach ( voda, energia, klimatické zmeny, prírodné 
zdroje, epidémie a pliagy, terorizmus, a iné). Dojednania medzi národnými a globálnymi 
investíciami a prioritami budú doplnené k obvyklému zoznamu dojednaní ako dojednania 
medzi verejnými a súkromnými investíciami, dlhodobosťou versus krátkodobosťou a 
základným versus aplikovaným. 
 
Otázka: Ako sa bude musieť zmeniť podstata manažmentu výskumu a vývoja v takomto 
dynamickom prostredí ? 
 
Napríklad, stane sa vzrastajúce volanie po transparentnosti, zúčtovateľnosti a participácii 
v rozhodovacích procesoch posilujúcich dojednania o vedeckých a technologických 
investíciach viac explicitným ? a ak áno prostredníctvom akých mechanizmov ? 
 
Ako môže byť primeraná rovnováha medzi národnými a globálnymi investíciami 
kontinuálne prehodnocovaná ? 
 
 
5.  Ktoré ďalšie problémy manažmentu vedy a technológie, ktoré neboli diskutované, budú 

dôležité pre budúce problémy vedy a technológie ? 
 
 
III. Návrhy pre interview a zápis 
 
1.  Prelož prizývací list primerane.  Je vítané použiť stanovisko Millennium Projectu, alebo 

stanovisko, ktoré ste vytvorili pre Váš uzol Millennium Projectu alebo Vaše vlastné 
stanovisko pre list. Prosím urobte, čo je najvhodnejšie pre Vašu situáciu. Prizývací list 
môže byť poslaný tiež prostredníctvom e-mailu. 

 
2.  Prosím napíšte Vašu správu z interview tak rýchlo ako je to možné po urobení 

interview. 
 



 532 

3.  Pošlite Váš zápis z každého interview tak rýchlo ako sa len da prostredníctvom e-mailu 
na adresu jglenn@igc.org s kópiou na adresu acunu@igc.org. Prosím nečakajte až 
kým urobíte všetky interview aby ste ich poslali naraz. 

 
4.  Prečítajte prvú otázku interview. Keď interviewovaný ukončí prvú odpoveď, prečítajte 

druhú otázku. Ak interviewovaný chce preskočiť otázku, je to ok. Nemusí zodpovedať 
všetkých päť otázok, ale preferujeme ak tak urobí. Otázka „napríklad“ je pomocou pre 
rozvíjanie konverzácie počas interview aby bola nasmerovaná k hlavnej otázke. 
Interviewovaný nemusí komentovať otázku „napríklad“. 

 
5.  Keď zapisujete interview, majte na pamäti, že predstavitelia OSN, vlády, korporácií a 

neziskových organizácií celého sveta čítajú správy Millennium Projectu. Čo sa im 
vyplatí čítať v ich čase ? Čo interviewovaný povedal nové, aby to mohlo byť užitočné 
pre uvažovanie ? 

 
6.  Prosím uveďte meno, titul, inštitucionálnu príslušnosť, adresu a e-mail aleo faxové číslo 

ku každému interview.Tiež označte, či je dotyčný manažér výskumu a vývoja alebo 
tvorca politiky v oblasti vedy a technológie. 

 
7.  Prosím skompletujte interview do 1. Decembra 2001 a pošlite e-mailom na adresu 

jglenn@igc.org so všetkými otázkam. 
 
 
 Všetko najlepšie želá 
 
Jerry Glenn, riaditeľ 
Millennium Project 
American Council for the United Nations University 
www.acunu.org 
 



 533 

 
                      
   

 Príloha č.3 : 2025 scenáre manažmentu vedy a technológie – D otazník 

 

 
 

Americká rada pre Univerzitu OSN  
 American Council for The United Nations University  

The Millennium Project 
 

4421 Garrison Street, N.W., Washington, D.C. 20016- 4055 USA 
voice and fax: (202) 686-5179, e-mail: jglenn@igc.o rg, www,stateofthefuture.org  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 
 

2025 scenáre manažmentu vedy a technológie 
---------------------------------------------------------------- 

2025 Science and Technology Management Scenarios 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotaznik môže by ť vyplnený on-line na adrese http://mpcollab.org/Del phis/SciTechScenariosRnd1.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Pozvanie  
 
 
V mene The Millennium Project - Projektu Milénium Americkej rady pre Univerzitu OSN, 
máme tu česť prizvať Vás k participácii na dvojkolovom dotazníku pre vyhodnocovanie 
budúcich problémov vednej a technologickej politiky a manažmentu. Boli ste vybraní 
vedeckým attaché Vašej krajiny vo Washingtone, D.C. alebo Projektom Milénium a jeho 
uzlami po svete. 
 
Pripojený dotazník a druhé kolo, ktoré sa uskutoční v priebehu dvoch mesiacov budu 
využité na vytvorenie dlhodobých alternatívnych scenárov vedy a technológie. Toto zavŕši 
trojročný proces vyhodnocovania. Prvý rok preskúmal problémy vedy a technológie 
pre budúcich 25 rokov. Druhý rok preskúmal implikácie týchto problémov pre manažment 
vedy a technológie. A tento tretí rok je určený pre urobenie alternatív politiky a 
manažmentu explicitnými prostredníctvom scenárov.  
 
Projekt Milénium je celosvetové úsilie zamerané na zhromažďovanie a syntetizovanie 
stanovísk o vznikajúcich globálnych výzvach, ktoré môžu ovplyvniť ľudské podmienky. 
Jeho každoročná správa Stav budúcnosti a ďalšie špeciálne správy sú využívané 
tvorcami vládnych politík, riadiacími pracovníkmi korporácií a neziskových organizácií, a 
pracovníkmi v oblasti vzdelávania k vytváraniu náhľadov na dôleźité problémy, objasneniu 
volieb a zdokonaleniu kvality rozhodovania. Projekt je financovaný sponzormi 
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s dodatočným financovaním tejto čiastkovej štúdie Office of Science, U.S. Department of 
Energy.  
 
Predpokladá sa, že výsledky tohoto výskumu budú zaujímavé a hodnotné pre národné a 
medzinárodné vedecké komunity a inštitúcie, ktoré financujú takýto výskum a vytvoria 
kontext pre stanovenie dlhodobých cieľov a stratégií. Tí, ktorí zodpovedia dortazník, 
dostanú výsledky štúdie v podobe výtlačku správy 2003 Stav budúcnosti - 2003 State of 
the Future. Budú tiež uvedení v správe ako participanti, bez oznaćenia odpovedí v texte 
správy. 
 
Prosím kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky a doručte Vaše odpovede AC/UNU do 
7.februára 2003. V priebehu dvoch mesiacov Vám bude doručený dotazník pre druhé 
kolo, ktorý bude postavený na odpovediach pre tento pripojený dotazník. Prosím 
odpovedajte prostredníctvom e-mailu na adresu acunu@igc.org s kópiou na adresy 
jglenn@igc.org a TEDjgordon@att.net, prípadne faxom na číslo +1-202-686-5179, alebo 
letecky  na adresu The Millennium Project, AC/UNU, 4421 Garrison St. NW, Washington, 
DC 20016 USA. 
 
 
Počítame so zahrnutím Vaších náhľadov 
 
 
S úctou  
 
 
Jerome C. Glenn, riaditeľ, AC/UNU Millennium Project 
Theodore Gordon, starší asistent, AC/UNU Millennium Project 
 
 

Medzinárodná politika manažmentu vedy a technológie : 
Alternatívne scenáre pre rok 2025  

 
 

1.  kolo 
 
 

Tento dotazník má dve sekcie. 1.sekcia požaduje Vaše stanoviská k témam, ktoré sú 
významné pre zahrnutie pri vytváraní alternatívnych scenárov medzinárodnej vedy a 
technológie s odlišnými predpokladmi týkajúcimi sa manažmentu a politiky. 2.sekcia 
prezentuje štyri náčrty scenárov pre Vaśe posúdenie. 
 
Nemusíte zodpovedať všetky otázky v 1. a 2.sekcii, iba tie, ktoré sa vzťahujú k Vášmu 
záujmu a odbornosti. Aj keď nebudú robené žiadne označenia, participanti budú uvedení 
v zozname v záverečnej správe. 
 
 
1.sekcia: Aké sú najvýznamnejšie témy, ktoré by mali byť zahrnuté do scenárov 
zobrazujúcich budúce smerovanie vedy a technológie v časovom horizonte budúcich 20 
až 25 rokov ? Úvodný zoznam je uvedený nižśie. Prosím označte za akú významnú 
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povaźujete každú z nich, použijúc nasledovnú škálu. Tiež, prosím navrhnite dodatočné 
témy, ktoré považujete za významné.  
 
 
Škála významnosti 
5 = Táto téma musí byť zahrnutá v sade scenárov budúcnosti manažmentu vedy a 
technológie 
4 = Táto téma by mala byť zahrnutá 
3 = Môže byť zahrnutá 
2 = Mohla by byť užitočná 
1 = Zavádzajúca, mala by byť vynechaná 
 
Témy Významnos ť 
Stupeň pokroku vedy a technológie ( od veľmi vysokého po stagnujúci)  
Závažnosť rizík vedy a technológie (od veľmi vysokých k veľmi nízkym)  
Stupeň do ktorého sa môžu riziká naplniť (od skoro po nikdy)  
Forma regulácie (od globálne centralizovanej po geograficky rozptýlenú)  
Povaha vedeckej a technologickej regulácie (od prinútenia po voľnosť)  
Stupeň do ktorého môžu byť regulácie obchádzané (od ťažko po ľahko)  
Pokuty spojené s porušením regulácií (od tvrdých po nízke)  
Úroveň verejného záujmu o riziká (od vysokého po nízke)  
Odozvy a stanoviská médii (od priateľských po natagonistické)  
Efekty regulácie na globalizáciu vedy (od vynútenych po nízke)  
Povaha vedeckého vzdelania pre obecnú verejnosť (od dobrého informovania 
po žiadne) 

 

Vytváranie hovorcov a „hviezd“ vedy (od vysokého po nízke)  
Dodatočné návrhy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
2.sekcia: Prosím prečítajte nasledujúce štyri náčrty scenárov postavené na predošlej 
práci Projektu Milénium a zdieľajte vaše pohľady prinajmenšom na jeden z nich. Všimnite 
si, že otázky nasledujúce za každým scenárom žiadajú stanoviská o prijateľnosti na 
rozdiel od pravdepodobnosti a žiadúcosti. 
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Scenár 1. Veda a technológia rozvíja svoju vlastnú myse ľ 
 
V roku 2025 počet, prepojenie a dlhovekosť vzdelaných ľudí dramaticky vzrástli. Ľudská 
inteligencia bola rozšírená širokou varietou prepojení počítač-myseľ. Tak ako inteligencia 
vzrastala, veda a technológia sa urýchľovala, čo ďalej urýchľovalo kolektívnu inteligenciu.  
 
Ako výsledok, stupeň vedeckých objavov a technologických aplikácií sa stal takým 
rýchlym, že v době, keď boli zavádzané vládne regulácie, vedecké a technologické 
kapacity sa posúvali ďaleko za hranice podmienok, ktoré si vyžadovali pôvodné regulácie. 
Naviac, vedecké a technologické aktivity postavené mimo zákon v jednej krajine sa rýchlo 
presúvali do ďalších. Globalizácia a pokročilý kyberpriestor uľahčovali obchádzanie 
pravidiel konštantnou redistribúciou aktivít po celom svete. 
 
Medzitým, Medzinárodná vedecká a technologická organizácia (MVTO) sa v priebehu 
rokov vyvinula do inštitúcie s jedinečným vplyvom na vedecký a technologický rozvoj. 
Organizácia bola pôvodne vytvorená ako medzinárodná centrála pre uľahčenie prístupu 
k svetovým vedeckým a technologickým poznatkom spolu s odhadovaním budúcich 
hrozieb a príležitostí vedy a technológie. Ako neočakávaný výsledok, vedci a inžinieri 
začali pravdepodobne menej prevádzať nebezpečné aktivity odkedy svetlo publicity a 
informácií urobilo zjavným, kto uskutočńuje vedu pre zlepšenie ľudských podmienok 
racionálnou cestou, a kto porušuje pravidlá. Toto zviditeľnenie ovplyvnilo financovanie, 
zamestnávanie na univerzitách, kooperáciu kolegov a publikovanie v rámci svetovej 
vedeckej a technologickej komunity. 
 
Aj keď MVTO odštartovala ako informačný systém, vlády sa na ňu začali spoliehať do 
takej miery, že sa stala neformálnou regulačnou a priority stanovujúcou agentúrou. 
Napriek tomu ostáva preskúmať, či to môže takto pokračovať, pretože veda a technológia 
sa dramaticky urýchľujú stále ďalej v nadchádzajúcich rokoch, vyvíjajúc niečo ako svoju 
vlastnú myseľ. Napríklad, niektoré potenciálne nešťastia boli úspešne odvrátené pomocou 
softweru skorého varovania, ktorý bol integrovaný do rôznych produktov a procesov. 
Naviac okrem prevádzania včasných výstrah, táto inteligentná technológia riadila 
sebavyhodnocovacie a opravné systémy, a tiež pobádala vlády a medzinárodné 
organizácie konať podľa ich zodpovednosti. Čo prinieslo otázku, kto je vlastne 
zodpovedný ? Človek alebo technológia ? 
 
To tiež nastolilo otázku kto zodpovedá za smery, ktorými sa veda vyvíja a pre aké účely je 
využívaná technológia. Takéto otázky sa objavili v univerzitných kurzoch o etike vedy a 
technológie, ktoré sa teraz vyžadovali od študentov vedy a inžinierstva. Studenti sa tiež 
musia učiť kodexom vedenia a podpisovať Vedeckú prísahu. Tento záujem o etiku vyústil 
do vytvárania zvláštnych záujmových skupín pre vedu a technológiu spojených 
s inteligentným softwarom, ktorý vytváral štandardy a pokúšal sa monitorovať vedecké a 
technologické podniky, ako súčasť úsilia MVTO o riadenie vedeckýho rizika. 
 
Konvergencia a synergia genetického inžinierstva, nanotechnológie, počítaćovej 
inteligencie a kognitívnych vied zlepšila ľudské podmienky väčśiny obyvateľov sveta 
k roku 2025. Tieto vedecké a technologické synergie spolu s globálnym marketingovým 
systémom umožnili podnikateľom a inovátorom mať ráno ideu, zavŕšiť výskum a vývoj na 
obed, zostaviť marketingové systémy o hodinu neskoršie, a predať tak, aby ešte ten večer 
mohli vyuźívať profit. Jednotlivci prekračujú politické a korporatívne hranice v pico-
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sekundách vytvárajúc nové aliancie neznáme tradičným mocenským štruktúram. Dokonca 
aj vzdialené dediny v najchudobnejších krajinách  majú prístup do kyberpriestoru pre 
televzdelávanie, teleprácu, telemedicínu, telekomerciu a tele prakticky všetko. Jako 
výsledok, ľudia sa stali viac navyknutými jako nepriateľskými k týmto pokrokom. Svet sa 
zdá posúvať od politických hierarchií k znalostným ekológiam, ktoré podľa niektorých 
úvah sa môžu vyvíjať za hranice ľudskej kontroly. 
 
Otázky: 
 
1.1 Čo by urobilo tento scenár viac prijateľným ? 
 
1.2 Je prudký vzrast kolektívnej ľudsko-strojovej inteligencie prijateľný v priebehu 

budúcich 25 rokov ? Áno ( ) Nie ( ) Prečo ? 
 
1.3 Predpokladajúc, že toto urýchlenie nie je udržateľné navždy, čo by ho mohlo zmeniť ?  
 
1.4 Je pravdepodobné, že organizácie vytvorené pre reguláciu smerovania vedy a 

technológie nebudú všeobecne schopné držať krok s urýchľujúcim sa pokrokom vo 
vede a technológii počas nasledovných 25 rokov ?   Áno ( ) Nie ( ) Prečo ? 

 
 
 
Scenár 2. Svet sa zobúdza   
 
Vražda 25 miliónov ľudí v polovici prvého desaťročia 21.storočia človekom, ktorý sa sám 
prehlásil za Agenta Boha a, ktorý vytvoril geneticky modifikovaný vírus Kongo, konečne 
zobudila svet k uvedomeniu si, že jednotlivec konajúci sám môže vytvoriť a použiť zbraň 
hromadného ničenia.  Tento fenomén sa stal známym ako SIMAD (single individual 
massively destructive - osamelý jedinec masívne deštruktívny). 
 
Bolo argumentované, že bez vážnych medzinárodných a vládnych kontról podobné 
katastrofy sú nevyhnutné. Boli uskutočnené série stretnutí významných osobností, aby 
rozhodli ako zlepšiť kontrolu vedy a technológie a obmedziť prístup k objavom, ktoré by 
mohli byť vyuźité pre SIMAD. Participanti boli vybraní prostredníctvom Interakademického 
panelu pre medzinárodné problémy, Medzinárodnej rady vedeckých združení, 
záujmových skupín v oblasti vedy a technológie, laurátov Nobelovej ceny a súkromných 
firiem uskutočňujúcich výskum a vývoj a pracujúcich v oblastiach potenciálnych 
katastrofických rizík. Stretnutia vytvorili definície, smernice, intervenčné kritéria, koncepty 
medzinárodných dohôd a chartu pre Medzinárodnú vedeckú a technologickú organizáciu 
(MVTO). Zakaždým, keď významná skupina dosiahla konsenzus na niektorých 
elementoch stratégie, bolo to diskutované po celom svete a bol vytvorený širśí 
spoločenský konsenzus, ktorý viedol k dohodám a vytvoreniu regulatórnej moci (MVTO)  
v súlade s Radou bezpečnosti OSN. 
 
Odvtedy Rada bezpečnosti schválila tri razy intervenciu pre obmedzenie línii vedeckého 
výskumu, ale zakaždým výskumné laboratória uprednostnili dohľad MVTO před 
medzinárodným donútením. Napriek tomu, že rýchlosť vedy a technológie sa mohla 
spomaliť vďaka rastúcej regulácii všetkého od geneticky modifikovaných organizmov po 
nanotechnológie, pokrok bol stále taký rýchly, že média boli stále plné udivujúcich inovácií 
v medicíne, doprave a vzdelávaní, ktoré značne zlepšili všeobecný ľudský blahobyt počas 
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posledných 25 rokov. Niektorí argumentujú, že globálny register vedeckého a 
technologického výskumu a jeho prognostické a vyhodnocovacie sekcie v MVTO 
v skutočnosti zdokonalili mnohé prioritizačné procesy, ktoré bezprostredne obohatili viac 
ľudí za menej peňazí. 
 
Technické prostriedky monitorovania, detekovania a neutralizácie hrozienb a identifikácia 
príležitostí boli polovicou riešenia. Druhou polovicou bola kombinácia masívneho a dobře 
financovaného úsilia, ktoré významne zlepšilo vzdelávanie ľudí k viac zodpovednému a 
tolerantnému svetu v roku 2025. Nové aplikácie pokročilej kognitívnej vedy, 
nanotransceiverov pre personalizovaný globálny prístup k vśetkým vzdelávacím 
materiálom, tisíce vzájomne prepojených vzdelávacích kyber-hier, výživové doplnky 
orientované na zákazníka, a dialógy o globálnej etike pomohli vytvoriť v roku 2025 svet, 
v ktorom väčšina ľudí mala prinajmenšom ekvivalent stredoškolského vzdelania a 
v ktorom rástla tolerancia pre diverzitu. Aj keď prepojenie vzdelávacích systémov 
s bezpečnostnými systémami rušilo niektorých ľudí, v skutočnosti to bola prevencia 
individuálnych aktov masovej deštrukcie. 
 
 
Otázky: 
 
2.1 Čo by urobilo tento scenár viac prijateľným ? 
 
2.2 Je prijateľné, aby zbrane hromadného ničenia boli dostupné jednotlivcom v časovom 

horizonte 25 rokov ? Áno ( ) Nie ( ) 
 
2.3 Je prijateľné, aby pokroky v kognitívnych vedách, informačnej technológii, a nových 

vzdelávacích systémoch a/alebo zmeny v starych boli schopné významne zlepšiť 
toleranciu k rozmanitosti v priebehu 25 rokov ?  Áno ( ), Nie ( ) Prečo ? 

 
2.4 Je prijateľné, aby medzinárodné vedecké a technologické dohody a regulácie mali 

právomoci na opatrenia pre posilnenie polície alebo armády alebo pre vojenské 
intervencie ? Áno ( ) Nie ( ) Prečo ? 

 
 
 
Scenár 3. Prosím zavrite kohútik 
 
TIME Magazine, December 31, 2025 
Každoročné číslo venované osobnosti roka 
 
Tento rok, TIME vybral Brazilčana Jacobo Minskova, anti-vedeckého hrdinu za osobnosť 
roka. Je potrebné ho oceniť v súvislosti s podnietením celosvetovo rastúcej nechute ku 
„katedrále vedy“. Argumentuje, že veda a náboženstvo sú paralélne, ale s rpzdielnými 
epistemologiami: obidve hľadajú príčiny bytia, obidve majú pápežov, veriacich a 
profesorov, obidve sa snažia ovplyvniť hodnoty a vzdelanie. Pravdivo alebo nie, 
náboženstvo dáva nádej a odpustenie, ale veda, on tvrdí, vytvára iba chuť na viac vedy. 
Atakuje podnik vedy s „ jeho pompéznou a snobskou izoláciou, oddeleným jazykom, 
privátnymi klubmi - ako pravidlá vstupu, nepísané kódy správania a seba-velikášstvo.“ 
Atakuje ho, ako povedal vo svojej reči pri preberaní Humanitárnej ceny, pretože 
„podnecuje nadbytočnú spotrebu, vytvára falošné nádeje u chorých a čiastočne u 
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chudobných, odoberá vzácne financie z viac dôležitých sociálnych cieľov, uzamkýna svet 
do neokolonializmu, ktorý je založený na spotrebe.“ A čo je najhoršie zo všetkého, s tým, 
čo veda nazýva pokrokom prichádza úpadok neočakávaných následkov tak, že prvý krát 
v histórii nás môže zničiť všetkých.  
 
Narodený v Sao Paulo v roku 1987, získal vedecké vzdelanie na Brazílskom Bio-
fyzikálnom inštitúte, kde sa naučil modernú genetiku a biotechnológie, a ako povedal, že 
„dobrá veda je nemorálna.“ Po svojej post-doktorantskej práci na Yale, zaćal sľubnú 
kariéru vývojom odrody super-pšenice využitím bio-manipulácii. Ale k jeho hrôze, videl, že 
publikovaný výskum do teroristickej verzie pšenice, formy, ktorá mala „zadné dvere“ cez 
ktoré teroristi mohli obdržať obilné výkupné. To bola základňa pre teraz známe „chlebové 
spiknutia“ v roku 2013, ktoré vyústili do masivného, zbytočného hladomoru, bolo dôvodom 
zničenia super-odrody a okamžitého zatknutia teroristov potom, čo obdržali 
miliardudolárov, ktoré dodnes neboli vrátené. Nepochybne toto nepredpokladal, keď 
publikoval svoju prácu, ale v každom prípade sa to udialo. 
 
Bola to pravda všade okolo neho. Náhodne alebo zámerne uvoľnené geneticky 
modifikované organizmy poškodzovali biosféru, biotechnológie boli využívané na 
vytváranie nových druhov zbraní hromadného ničenia, biodiverzita trpela následkom 
agresívneho marketingu geneticky modifikovaných druhov. Videl v ostatných odboroch to 
isté. Veda bola „horúca“ - jeden objav viedol k ďalšiemu a objavy synergizovali do formy 
celých nových oblastí výskumu prakticky cez noc. Ale nové vedecké objavy boli 
odklonené od ich pôvodného zámyslu alebo vďaka nepozornosti, a tieto „zlyhania“ 
poskytli nakoniec nové prostriedky pre zabíjanie veľkého množstva ľudí, ovládnutie alebo 
kontrolovanie ich správania a formovanie alebo prekrucovanie ich ídeí. Prvé prísľuby 
liečenia chorôb boli reálne a dobře mienené, ale na konci príliš optimistické projekcie boli 
často iba prostriedkom pre vzrast financovania alebo zdôvodňovanie vysokých cien liekov 
a polotovarov.  
 
Dostal sa do problémov. Keď navštívil svoj domov v Sao Paulo a starí učitelia mu položili 
otázku „ Dobre, Jacobo, ako sa Ti darí odstraňovať chudobu a choroby ?, nemal prijateľnú 
odpoveď. 
 
Uvedomiac si, že v reálnom svete bola latentná nedôvera k vede, a že po svete bola 
hŕstka vedcov podobného zmýšľania, obrátil sa k Internetu, a vstúpil do ulíc a koridorov 
moci. Povedal v podstate, že čo je veľa, to je veľa a výsledok jeho rannej politickej práce, 
Medzinárodná komisia vedeckého hodnotenia bola vytvorená v roku 2019. Táto Komisia 
bola určená pre hodnotenie kontroverzných výskumných návrhov, ustanovenie limitov 
rizík a obžalovávanie vedcov, ktorí prekročili hranice stanovené komisiou.  
 
Ale komisia bola vadná. Politici stáli v ceste pravdivého vyhodnocovania rizík. Financie 
boli kráľom, dostatok financií mohol kúpiť mnoho rizík. Taktiež pokuty udeľované 
jednotlivým vedcom boli skoro značkou ocenenia. 
 
Menej známe osoby by to už vzdali. Ale po trojročnom období tichej frustrácie, Minskov sa 
chopil záleźitosti zmova a minulý rok ( za čo je tu ocenený ) odhalil korupciu Komisie, 
ktorú pomáhal zakladať. Stal sa známym výrokom: „Všade je vzduch napáchnutý 
korupciou. Manažment vedy zlyhal, dajte nám manažment vedy.“ 
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Tento rok, jeden škandál čiastočne ovládol pozornosť verejnosti. Brazílsky inštitút 
bezpečnosti (BIB) odkryl sofistikovane ukryté laboratórium na prominentnej Brazílskej 
univerzite, ktoré sa zaoberalo vývojom neidentifikovaného, ale zjavne smrtiacého 
vzduchom prenášaného toxínu, superantraxu. Riaditelia laboratória sa domnievali, že 
vňýskum bol legitímny, ale keď boli požiadaní BIB poskytnúť informácie o sponzoroch 
práce, mohli iba poukázať na farmaceutickú korporáciu BIB známu svojim spojením na 
teroristické prípady. Povedali, že si nevšímali teroristické väzby. Naivita neospravedlňuje, 
povedala BIB. Minskov a ďalší požadovali stíhanie riaditeľov univerzitného laboratória a 
výskumníkov, obviniac ich s pomáhania vývoja zbraní hromadného ničenia. Prípad je 
dodnes nevyriešený. 
 
Otázky:  
 
3.1 Čo by mohlo urobiť tento scenár prijateľnejším ?  
 
3.2 Môžu byť v skutočnosti komisie a regulátori vedy a technológie čistí od korupcie ?  

Áno ( )  Nie ( ) Ak áno, potom ako ? 
 
3.3 Je prijateľné aby anti-vedecké hnutie bolo také mocné alebo mocnejšie ako 

environmentálne hnutie ?  Áno ( )  Nie ( ) Prečo ? 
 
3.4 Je prijateľné, aby medzinárodné systémy  ( ako Medzinárodná agentúra pre atómovú 

energiu ) boli ustanovené pre monitorovanie a regulovanie biotechnológie, 
nanotechnológie a ďalších oblastí vedeckého výskumu a vývoja s vynucujúcimi 
právomocami ? Áno ( ) Nie ( ) Prečo ? 

 
 
Scenár 4. Spätný náraz 
 
Najlepšia veda je slobodná veda 
Podpora vedy je svedomie 
Veda riadená je veda zotročená 
Veda je Váš priateľ, vytvára Vašu budúcnosť 
 
Toto sú niektoré zo sloganov, ktoré niesli vedci na protest na Jakartskom svetovom 
summite o vede a technológii v roku 2020. Základnou témou diskusie bola potreba 
inštitucionalizácie niektorých druhov svetovej kontroly smerov vedy a technológie. 
Podporovatelia vytvorenia systému manažmentu vedy a technológie argumentovali, že 
śkála zamýšľaných a nezamýšľaných dopadov vedy a technológie si nutne vyžaduje 
globálne systémy a odkedy dopady môžu byť celosvetové, globálne systémy sú 
zdôvodniteĺné. Opozícia argumentovala, že regulácie navrhnuté pre redukciu hrozieb 
vedy budú jednoducho tlačiť výskum do undergroundu alebo do iných krajín s menším 
záujmom na posilovaní globálnej regulácie. Vytvorilo sa dokonca určité hnutie medzi 
opozičnými skupinami so snahou o globálny štajk vedcov, ale nedostatok vedeckých 
odborových organizácií urobil toto prakticky nemožným. ( Rozumieme tomu, že sa teraz 
uskutočńujú určité snahy o organizáciu vedcov do prvej skutočne globálnej odborovej 
organizácie). 
 
Argumenty týchto transparenty nesúcich vedcov boli efektívne a Jakartský míting bol 
zakončený vysoko vybrúseným vyhlásením podpísaným 187 národmi uznávajúcimi 
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autonómiu vedy a poverenie vedných disciplín samotných zodpovednosťou za svoje 
vytýčenie „línií v piesku“, ktorými definujú akceptovateľné riziká v ich vedných odboroch. 
Tieź ich poveril definovaním pravidiel etického správania a disciplinárnych akcií, ktoré 
budú vedené proti vedcom, ktorí prekročia hranice akceptovateľného správania.  
 
V jednom smere to fungovalo, ale zlyhalo to v inom. Veda prekvitala. Jeden objav po 
druhom vytvárali novinky. Genetická medicína bola široko využívaná. Choroby liečené 
alebo prinajmenšom kontrolované. Tele-medicína a automatickí asistenti. Nové nano a 
giga rozmerové technológie. Bol to skutočne zlatý vek vedy urýchľovaný liberálnym 
financovaním, potrebou priemyslu po nových produktoch, synergiou medzi vednými 
disciplínami a stále uctievanými médiami.  
 
Ale Jakartský prístup mal svoju temnú stránku. Zlatý vek vedy sa ukázal byť mixom dobra, 
zla a ilúzií. Niektoré z najcennejších objavov a nových schopností stáli bezpečnos´t a 
súkromie a produkovali druh vnútenej racionality, ktorá bola antietická k mnohým 
kultúram. V nemalej miere teroristi využili výhody niektorých technológií na zabíjanie a 
vydieranie.  
 
Média skoro vytiahli temnú stránku a úroveń verejného záujmu rástla a stávala sa 
hlasnou. Média, predtým priateľ vedy, ju atakovali. Odpoveď ? Dav sa formoval před 
univerzitami a vládnymi výskumnými laboratóriami, a na sloganoch transparentov sa dalo 
č´tať: 
 
Zabi vedu skôr ako zabije nás 
 
Veda je neľudská 
 
Na urýchľovači vysoko energetických častíc, vedci navrhli experiment, ktorý mal extrémne 
nízku pravdepodobnosť vytvorenia mini čiernej diery. Ak by toto bolo 
výsledkomexperimentu, slnečný systém vrátane zeme by mohol byť zničený. 
Laboratórium argumentovalo, že experiment by mal pokračovať, pretože šance vytvorenia 
čiernej diery sú veľmi nízke a údaje, ktoré môžu byť získané fundamentálne zdokonalia 
naše znalosti o prvých 30 mikrosekundách po veľkom tresku. Verejnosť protestuje hlasito. 
 
Otázky: 
 
4.1 Čo by urobilo tento scenár viac prijateľným ? 
 
4.2 Keď extrémne neplánovené následky sú zahrnuté, môže byť urobené porovnanie 

nákladov a výnosov logicky ? Áno ( )  Nie ( ) Prečo ? 
 
4.3 Počas ďalších 25 rokov môžu byť vedci v budúcnosti zjednotení do globálnej 

odborovej organizácie ? Áno ( ) Nie ( ) Prečo ?  
 
4.4 Môžu sa vedecké disciplíny efektívne samo-regulovať ? Áno ( ) Nie ( ) Prečo ? 
 
 
 
Prosím uveďte dodatočné poznámky k hociktorému zo 4 scenárov ( Prosím označte číslo 
scenára pri Vaších poznámkach.) 
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Prosím uveďte primárne inštitucionálne zaradenie a adresu nižšie. ( Žiadne označenie 
nebude robené, ale potrebujeme vedieť pre demografickú analýzu a kde zaslať správu 
2003 State of the Future): 
 
 
Vaše meno: Titul: 
 
Organizácia: 
 
Adresa: 
 
E-mail: 
 
 
 
Ste futurológ__prírodný vedec__spoločenský vedec__počítačový vedec__Inžinier__ 
 
manažér výskumu a vývoja__tvorca politiky__konzultant__ iné__ 
 
Pracujete pre medzinárodnú organizáciu__vládu__korporáciu__neziskovú organiz.__ 
 
univerzitu__iné__ 
 
Prosím odpovedajte e-mailom na adresu acunu@igc.org s kópiou na adresu 
jglenn@igc.org a tedjgordon@att.com alebo faxom na číslo +1-202-686-5179 alebo 
letecky na adresu: The Millennium Project, AC/UNU, 4421 Garrison St. NW, Washington, 
DC 20016 USA do 7.februára 2003. 
 
Ďakujeme za Vašu účasť. Obdržíte výsledky v priebehu dvoch mesiacov. 
 
 

 


