
Pred vysokými školami stojí 
v súčasnosti veľká výzva, 
ktorou je pomoc pri transformácii
tzv. neznalostnej ekonomiky 
na ekonomiku znalostnú. Hlavný
problém je však v tom, 
že na uskutočnenie tejto zmeny
je potrebné, aby samotné 
vysoké školy prijali niektoré
nevyhnutné organizačné zmeny. 

Skôr ako sa dostaneme k návrhom taký-
chto zmien, bolo by dobré krátko sa zmie-
niť o histórii a význame výrazov znalostná a
neznalostná ekonomika. Termíny sa prvý-
krát začali používať na Slovensku v roku
2006, kedy sa stali súčasťou vyjadrovacie-
ho slovníka politikov. Príčiny obrovskej po -
pularity týchto výrazov sú viac-menej zná -

me – súvisia s úprimnou snahou zástupcov
nášho ľudu zlepšiť úroveň slovenskej vedy v
období volebnej kampane. Napriek vysokej
frekvencii používania výrazov znalostná
ekonomika, znalostná spoločnosť a ich ve -
domostných a nevedomostných analógov,
verejnosti nebol presný obsah týchto výra-
zov nikdy úplne jasný. Tu treba vysvetliť, že
rozdiel medzi oboma výrazmi spočíva v tom,
že kým v jednom prípade je ekonomika za -
ložená na takom type produkcie, ktorá vy -
žaduje použiť nejaké vedomosti, tak v dru-
hom prípade táto podmienka splnená nie
je. Nevedomostná ekonomika je založená na  -
príklad na výrobe ovčieho syra alebo huslí,
pretože obe si nevyžadujú takmer žiadne

vedomosti a priemerný občan ich zvládne
v priebehu niekoľkých hodín (napríklad An -
tonio Stradivari). Príklad čistej vedomostnej
ekonomiky realizovanej na Slovensku nie je
možné uviesť – pretože neexistuje. To je aj
dôvod všetkých verbálnych aktivít na poli
tejto transformácie. Je viac-menej jasné, že
vedomostnú produkciu môže realizovať iba
vedomostná spoločnosť a nevedomostnú
produkciu zasa spoločnosť nevedomostná.
Tým je daný aj vzťah medzi ekonomikou
a úrovňou školstva. 

Väčšina odborníkov sa zhoduje v názore,
že transformáciu nevedomostnej spoločnos ti
na spoločnosť vedomostnú nie je možné
uskutočniť bez peňazí. Táto argumentácia
sa zdá byť veľmi účelová, pretože predpo-
kladá niečo, čo je na Slovensku nemožné.
Je to podobné, ako keby sme podmieňova-
li zvýšenie úrovne pedagogického procesu
na školách napríklad zmenou obežnej drá -
hy Jupitera. Apel na finančnú podporu vy -
sokých škôl, pochádzajúci najmä z vysoko-
školskej obce, je teda potrebné chápať iba
ako obyčajnú výhovorku legitimizujúcu sú -
časné status quo. 

Na otázku, ako realizovať zmienenú tran -
sformáciu bez peňazí, je jednoduchá odpo-
veď. Riešením je zlepšenie dochádzky, pre-
tože takého opatrenie predĺži reálny pra-
covný čas vysokoškolských učiteľov. Ak to -
tiž analyzujeme rozdiely medzi úrovňou vy -
sokých škôl v USA a na Slovensku, zisťuje-
me, že hlavný rozdiel je práve v úrovni do -
chádzky na pracovisko. Nie je vôbec náho-
da, že jedno z najdôležitejších kritérií, po -
užitých Akademickou ratingovou agentúrou
pri nedávnom hodnotení úrovne našich vy -
sokých škôl, bol práve termín príchodu na
pracovisko. Za správny okamih príchodu
(7.55 h až 8.05 h) sa dalo získať takmer
70 % celkového bodového hodnotenia ško -
ly. Ak uvážime, že ďalších 20 % pripadá na
správny odchod z pracoviska, je idea všeo-
becného riešenia problému vysokých škôl
úplne jasná. 

Druhou otázkou však je, ako technicky
zabezpečiť kontrolu správnej dochádzky.
V súčasnosti sú pre tento účel k dispozícii
mnohé moderné  metódy, avšak ich spo-
ločnou nevýhodou je, že neriešia kontrolu
učiteľov pri „služobnom“ opustení pracovis-
ka. Zvládnutie tejto úlohy nie je v súčasnos-
ti žiadnym technickým problémom. Rie še -
nie je analogické, ako ho poznáme z príro-
dopisných filmov, mapujúcich pohyb sibír-
skych králikov pomocou malej vysielačky.
Sledovanie pohybu učiteľov je zatiaľ iba práv-
nym problémom, súvisiacim práve s inšta-
láciou vysielačky. 

V tomto kontexte je však zaujímavé spo-
menúť históriu riešenia tohto problému. Pr -
vý pokus o sledovanie pohybu nejakého ob -
jektu (s cieľom perspektívne riešiť problém
opustenia pracoviska), sa na Slovensku reali -

zoval už v roku 1975, keď na vypchatú kači-
cu divú  nainštalovali amatérsky zhotovenú
vysielačku s hmotnosťou 526 gramov. Pre
malý dosah vysielačky bolo potrebné ob -
jekt sledovať zároveň aj vizuálne, čo zvýšilo
dôveryhodnosť získaných výsledkov. Ved -
ľajším výsledkom šesť mesiacov trvajúceho
experimentu bolo potvrdenie hypotézy, že
vypchatá kačica divá sa takmer nepohybu-
je. Výsledky experimentu boli publikované v
renomovanom odbornom časopise (K. Je -
senák: Náš pes, 5., 6 – 8, 1976)

Jedným z problémov, ktoré by sme mohli
pri zachovaní súčasnej úrovne financovania
vysokých škôl očakávať, súvisí s otázkou
zmysluplného vyplnenia pracovného času.
Je síce ťažké robiť vedu bez experimentál-
nej techniky, avšak aj podpriemerne inteli-
gentný učiteľ by mal zvládnuť nejakú inú
rozumnú činnosť. Napríklad lepenie roz-
padnutej stoličky, inventarizáciu tisícok kníh
a chemikálií, ktoré práve chcete vyhodiť,
alebo poctivé výberové konanie na kúpu
USB kľúču. 
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