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Ivan Klinec: Kapitalizmus alebo postkapitalistická spolo čnos ť ? 

 

 

   Významným edičným činom v USA v roku 1993 sa stala kniha Petra F. 

Druckera Postkapitalistická spoločnosť, ktorú vzápätí vydalo pražské 

vydavateľstvo Management Press. Drucker v súčasnosti patrí medzi 

špičkových odborníkov sveta v oblasti analýzy, interpretácie a 

predpovedania prebiehajúcich zmien vo svete. Drucker ktorý sa narodil 

v roku 1909 vo Viedni a dnes žije v USA, 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. 

   Práca 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 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 
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   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 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. 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 
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   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 
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produktivitu tak, aby mohli dostávať slušnú 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 
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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 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 
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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 

 

   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 
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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. 
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Potreba novej školy 

 

   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 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. 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, 



 9 

 

• 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. 

 

   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 spoločnosť 

urobil, je opísať spoločnosť a politický 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. 

 

    

 

Hospodárske noviny, 28. 4. 1994 - krátené  

 


