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Anotácia:  

Príspevok sa venuje problematike vzťahu celoživotného vzdelávania a informačnej 

spoločnosti. Kriticky posudzuje proces inštitucionalizácie celoživotného vzdelávania 

a ponúka možnosti rozvoja prostredníctvom technológií, sociálnych sietí. Načrtáva aj 

možné futuristické scenáre významené pre budúcnosť celoživotného vzdelávania. 
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Idea celoživotného vzdelávania a jej napĺňanie sa stala na veľmi dlhé obdobie 

akousi mantrou akademickej a odbornej verejnosti, ktorá sa použila kedykoľvek to 

bolo možné. V naších podmienkach bolo celoživotné vzdelávanie kontaminované 

najskôr ideologicky a neskôr inštitucionálne. Výsledky a merateľné prínosy však aj 

napriek množstvu publikácií, zborníkov, konferencií, memoránd nájdeme len veľmi 

zriedka.  Ideologické zaťaženie sa stalo minulosťou, inštitucionalizácia celoživotného 

vzdelávania je však dodnes realitou. Istým paradoxom je, že na Slovensku je práve 

inštitucionalizácia vnímaná ako efektívna cesta k rozvoju celoživotného vzdelávania. 

V čom spočíva problém?  

Inštitucionalizácia je proces, v ktorom je v tomto prípade celoživotné 

vzdelávanie pevne naviazané na (vzdelávacie) inštitúcie. Celoživotné vzdelávanie sa 

tak stáva procesom, ktorý plne riadi a organizuje inštitúcia. Toto je v rozpore 

s postmoderným individualizovaným prístupom k celoživotnému vzdelávaniu. Podľa 

autorov írskeho dokumentu o celoživotnom vzdelávaní „Learning for Life“ (2001) je 

efektívny skôr opačný prístup: celoživotné vzdelávanie má byť založené na 

dobrovoľnosti a seba-motivácii jednotlivca, vyplývajúce z vnímania vlastných 

vzdelávacích potrieb, podmienených osobnými či profesionálnymi dôvodmi. Je teda 

potrebné oveľa viac pozornosti venovať skutočným potrebám a očakávaniam 

jednotlivcov, ako uvažovať nad celoživotným vzdelávaním ako o organizovanej a 

masovej záležitosti. Z hľadiska foriem a metód  je preto uprednostňované dištančné 

vzdelávanie, sebavzdelávanie a ďalšie inovácie v podobe e-learningu a pod., teda také 



vzdelávanie, ktoré je flexibilné k potrebám jednotlivcov. Kým pri inštitucionalizácii 

celoživotného vzdelávania  nastáva riziko nekompatibility ponuky vzdelávania 

s potrebami ľudí, pri individualizovaných formách je výber obsahu, formy a metód na 

samotnom vzdelávanom. 

Tieto a ďalšie známe problémy (a riešenia) celoživotného vzdelávalania však 

nástupom informačnej spoločnosti dostali úplne nový a nečakaný rozmer. Informačná 

spoločnosť prináša také intenzívne požiadavky na kvalitu, aktuálnosť a hlavne 

flexibilitu vzdelávania, až  postupne zisťujeme, že inštitúcie, zabezpečujúce 

celoživotného vzdelávania nedokážu dostatočne pružne reagovať na túto zmenenú 

situáciu. Sledujeme tvrdošijné zastávanie tradičných prezenčných foriem vzdelávania 

a ťažkopádne pokusy implementácie módneho e-learningu. Podstata problému - 

individualizácia, flexibilita, a dostupnosť vzdelávania ostáva nedoriešená.  

 Informačná spoločnosť sa však prejavuje oveľa ústretovejšie k špecifickým 

potrebám jednotlivcom a navyše, vďaka technológiám umožnuje kooperatívne 

vzdelávanie s prakticky neobmedzeným rozsahom vzdelávacieho obsahu (internet). 

Vzdelávanie sa akoby oslobodzuje spod vplyvu inštitúcií, memoránd, zákonov 

a doktrín. 

Informačná spoločnosť a vzdelávanie 

Informačná spoločnosť je podobne ako iné pojmy snažiace sa charakterizovať 

spoločnosť, veľmi nejednoznačným pojmom. Existuje niekoľko konceptov 

popisujúcich informačnú spoločnosť od vizionárskych predstáv Marshalla McLuhana 

(2000) v 60.-tych rokoch minulého storočia, ideologický koncept Karla Steinbucha, 

až po koncept kyberspoločnosti Pierra Lévyho (2000) a transhumanistické predstavy 

budúcnosti. Popri teoretických konceptoch sa v prostredí digitálneho undergroundu už 

od ranných 70.-tych rokov 20. storočia rozvíjala originálna kyberkultúra, kultúra 

hackerov, phreakerov a digitálnych nomádov, ktorí zažívali extatické stavy slobody, 

neobmedzených možností a otvorenosti v rodiacom sa Internete. Táto predzvesť 

možností a hlavne vplyvu technológií na spoločnosť sa do všeobecného povedomia 

dostala až na prelome tisícročí. Technológia rýchlo preniká do spoločenských štruktúr 

a spoločnosť sa stáva Sieťou. Obavy z takéhoto vývoja však upokojujú nesporné 

benefity. Ako uvádza Pavol Rankov (2006), znakom informačnej revolúcie konca 20. 

storočia je to, že jednotlivé technológie nezasahujú do medziľudskej komunikácie 

izolovane, ale sa navzájom podporujú a prepájajú. Informácie zdieľané online 



v jednotnom čase kyberpriestoru a nová kyberspiritualita umožňujú dokonca 

alternatívu k politickému systému postavenému na mediálnej a virtuálnej konštrukcii 

mysle človeka. Nové technológie a informácie zdieľané v kyberpriestore, šírenie 

poznatky, otvorené názory postoje, hodnoty a vízie umožňujú postupné oslabenie 

manipulatívneho pôsobenia politikov a vtiahnutie veľkej časti populácie do 

niektorých fáz rozhodovacieho procesu a do tvorivej účasti na realite. Človek sa 

pomocou nových technológií učí a generuje nové poznatky, dokonca aj mimo 

obvyklých vzdelávacích procesov. Spoločnosť sa stáva Sieťou a vzdelávanie sa 

uskutočnuje v Sieti. Ako však na tieto skutočnosti reagovať v celoživotnom 

vzdelávaní? 

Celoživotné vzdelávanie je na základe technologických zmien v štruktúrach 

spoločnosti potrebné vnímať v dvoch smeroch: individualizácia a diverzifikácia 

vzdelávania. 

Jedným z výrazných znakov informačnej spoločnosti je mimoriadny dopyt po 

vzdelaní, nielen v kvantitatívnej, ale  hlavne v kvalitatívnej rovine. Tieto požiadavky 

by sme za iných okolností mohli riešiť rozvojom tradičných vzdelávacích inštitúcií,  

narážame tu však na limity flexibility takéhoto vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie 

formálne aj neformálne, totiž nedokážu dostatočne pružne reagovať na neustále 

meniace sa požiadavky a potreby účastníkov vzdelávania, zamestnávateľov, trhu 

práce a pod. Reagovať na to čoraz masovejším vzdelávaním je príznačné pre 

postindustirálnu spoločnosť. Informačná spoločnosť riešenie vidí v novej paradigme 

„surfovania“ (v protiklade k pevnému vzdelávaciemu programu), ktoré sa rozvíja 

získavaním informácií a kooperatívnym vzdelávaním v kyberpriestore. Ako tvrdí  

Lévy (2000, s. 154), toto je cesta k masovému a zároveň individualizovanému 

prístupu k vzdelávaniu.  

Druhým aspektom je diverzifikácia vzdelávania. Už v súčasnosti môžeme 

pozorovať nárast využívania dištančných a online foriem vzdelávania. Dokonca prvky 

týchto prístupov sa objavujú aj v prezenčných formách, napr. využívanie technológií, 

prepojenosť zo sociálnymi sieťami a pod. Vlastnosti dištančných foriem vzdelávania 

sa navyše podobajú vlastnostiam informačnej spoločnosti (networking, rýchlosť, 

flexibilita, individualizácia a pod.) 

 

Sociálne siete 

Nepochybnou výzvou pre celoživotné vzdelávanie je neuveriteľný rozvoj 



internetových sociálnych sietí, ktoré mimoriadne razantne vstúpili do života miliónov 

ľudí. Sociálne siete (facebook, twitter, linkedin a iné) menia životný štýl, formu 

komunikácie, vzťahy ľudí a mnohé ďalšie aspekty, preto je potrebné aj v rovine 

vzdelávania reagovať na tento (zdá sa, že perspektívny) výrazný trend. Celé 

desaťročia sa vo vzdelávacom výskume aplikovali rozličné metódy analýzy a štúdia 

tradičných sociálnych sietí a sociálnych dynamík vzdelávacích inštitúcií. Väčšina 

týchto štúdií však bola vykonaná na úrovni triedy alebo školy. S dnešnými novými 

formami internetových sociálnych sietí a ich rozšírenosti je výskum sociálnych sietí 

vo vzdelávaní nevyhnutný. Možnosti experimentovania so službami sociálnych sietí – 

experimenty založené na dizajne, zber kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, 

analýzy sociálnych sietí alebo konštrukcie počítačových modelov – sú nekonečné.  

(Leinonen, Koskinen 2011). Vzdelávací potenciál je hlavne v kooperatívnom 

vzdelávaní, v otvorenosti a dostupnosti vzdelávacieho obsahu a prakticky neustálom 

prísune nových inšpiratívnych podnetov. Navyše okolo otvorených vzdelávacích 

zdrojov je možné vytvoriť veľmi produktívne spoločenstvá praxe. Sociálne siete teda 

môžu poskytovať bohaté a efektívne osobné vzdelávacie prostredia a napĺňať 

pretrvávajúcu potrebu rozvojových aktivít a inovácií v dizajne vzdelávania. 

 

Futuristické trendy v celoživotnom vzdelávaní 

V súčasnosti je celoživotné vzdelávanie predmetom záujmu aj futuristických 

konceptov, ktoré vo vzdelávavaní a slobodnej distribúcii poznania vidia popri 

technológii ako zásadný element ovplyvnenia (urýchlenia) evolúcie. Či už ide o ranný 

koncept noosféry (Pierre Teilhard de Chardin), transhumanizmus alebo výskum 

umelej inteligencie, znalostných technológií a pod.  Technológie v priebehu ľudských 

dejín vždy plnili úlohu akcelerátora vývoja v spoločnosti. Súčasné tempo rozvoja 

technológií však (ešte nedávno) vzdialené futuristické koncepty približujú na dosah. 

Vývoj umelej inteligencie, pokrok v „učení“ strojov (machine learning), virtuálna 

realita, augmented reality, umelé neurónové siete, predstavujú zatiaľ len začiatok 

obrovského potenciálu technológií vo vzdelávaní a v ďalších oblastiach. V oblasti 

vzdelávania sa ráta hlavne s využitím umelej inteligencie, ako technológie 

rozširujúcej ľudské (hlavne kognitívne) schopnosti. Jozef Kelemen (2001), Marvin 

Minsky (1996) a ďalší dospievajú až k transhumanistickým záverom postupného 

splynutia ľudí a inteligentných strojov. Odhliadnúc od etických, sociálnych a celého 

radu ďalších aspektov, ktoré je potrebné pri týchto trendoch zvážiť, je potrebné 



pripustiť, že už dnes sú technológie pre našu existenciu zásadné a nielen vo 

vzdelávaní. 

Informačná spoločnosť teda  v rovine celoživotného vzdelávania prináša nové 

a naliehavé výzvy. Pravdepodobne budeme musieť reagovať na zásadné a hlboké 

spoločenské zmeny, ktoré si vyžiadajú aj výrazné zmeny vo vzdelávaní.  Zatiaľ sa 

podľa Lévyho (2000. s. 150) nachádzame v stave chaotického prepojenia medzi 

ľuďmi navzájom a naše nedokonalé vzdelávanie plní úlohu jedného z prepojení. 
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