
Data, Informace, vzdìlanostChyba! Záloûka není definována.

Pøed lety mi moskevský profesor sdìlil na sklonku ûivota své pozorování. Zaûil jsem, vyprávìl, na

moskevských ulicích trojky a fiakry a plynové osvìtlení jen nìkterých ulic. Doûil jsem se, ûe Gagarin obletìl Zemi a ve

výrobì dominuje automatika. Je úûasné, jak se zmìnily ûivotní okolnosti èlovìka. A je stejnì úûasné, jak málo se zmìnil

sám èlovìk v nich.

Nic a nikdy se nevyvinulo tak prudce jako informaèní technologie. Zejména s novým úbìûníkem

internetu. Stal se prvním globáním pasem. Zpøístupòuje celý svìt. Stává se globálním poradcem a uèitelem, globální

knihovnou, globálním mozkem. Pøitom je jeötì na poèátku svého vývoje a jeho moûnosti zùstávají spíöe nedohledné.

Pøedpovìdi v oborech informaèní technologie se vyznaèují tím, ûe pøes svou smìlost se ponejvíce jeötì pøekonávají.

I.

Obor podnikatelského øízení, manaûmentu, náleûí k tìm, které se laènì chápaly nové pøíleûitosti.

Kanceláøe øeditelù a odborníkù jsou dnes najisto vybaveny, nezøídka pøímo nabity výpoèetní a komunikaèní technikou.

Na stole PC, hlasitý konferenèní aparát, u sekretáøky fax, v kapse mobilní telefón. Terminál LAN a e-mailové spojení

navenek. A samozøejmì napojení na internet.

A pøesto je oprávnìné klást otázku: nakolik se zlepöila øídící práce? Hodnota poznání a rozhodování?

Pruûnost jednání? Pøesvìdèivost argumentace? Mezilidské vztahy? Efektivnost podnikatelského procesu? Jeho

výslednost?

Nikdo by uû nechtìl, a mnohdy dokonce ani neumìl vykonávat øídící práci bez vymoûeností

informaèní technologie. Odmítl by pochybovat o uûiteènosti, ba pøímo nutnosti informaèní technologie. Ale to je jiná

odpovìï neû na poloûenou otázku. Technika pokroèila závratnì, pokroèila úmìrnì manaûerská výkonnost?

Nezdá se. Povìtöinì nedosahujeme nijak poutavých manaûerských výkonù. Mezinárodní srovnání1

staví náö manaûment mezi podprùmìrné. Avöak z hloubi naöeho prùmyslu se jiû vynoøují noví schopní manaûeøi, kteøí si

v nièem nezadají s manaûery "svìtové tøídy". Výèet podnikù, které se pod vedením schopných lidí, vzpínají k vysokým

výkonùm by zde zabral pøíliö mnoho místa. Pøevaûovali by manaûeøi mladöího nebo støedního vìku v podnicích støední

velikosti.

Hlavním zdrojem jejich výkonnosti vöak nebyla informaèní technologie. Rozhodující hybnou úlohy

sehrálo jejich napojení na zahranièní kapitál, krátké spojení se západními manaûerskými znalostmi a know-how,

podnikatelský fortel, odhodlaná tvrdá práce.

Pøed øadou let vláda USA, v dobì kdy americká výkonnost pováûlivì upadala, vyzvala dvì

poradenské organizace, aby odpovìdìly na otázku jak to pøijde, ûe americký manaûer, vybavený technikou jako ûádný

                                                          
    1 Zejména souvislé hodnocení, jeû kaûdoroènì publikuje Svìtové ekonomické forum [The World Economic Forum] v
éenevì. Od roku 1993, kdy jsme byli pojati do tìchto srovnávacích analýz, patøí manaûment k naöím slabým stránkám,
vloni na ûebøíèku 53 zemí byl postaven na 39-47 pøíèku. Nepadlo o nìm jedno dobré slovo. Posuzují nás podle
schopnosti organizovat produktivitu kapitálu a práce, a obojí u nás od roku 1991 klesá.



druhý, není ve své práci výkonnìjöí? Po hlubokém rozváûení obì odpovìdìly zhruba v tom smyslu, ûe americký

manaûer je skuteènì "zabalený" do techniky, ale pøesto s v ní nezmìnil.

Mohli bychom zkrátit dalöí úvahy. V manaûerské práci technika sama neøeöí problém. Teprve

"manaûerské uûití manaûerské techniky" mùûe pøivodit podstatnou zmìnu.

II.

Co se tím rozumí? Manaûer zatím uûívá poèítaèù, aby dostal na svùj stùl potøebné informace,

zpravidla plány, programy, opatøení a výkazy. Dostává je pøehledné, mùûe je mít vèas, pøesné a upravené.

Ze svìta jsou známy ohromující firemní sítì, po nichû putují informace po celém svìtì. O Wal-Martu

se tvrdí, ûe vìtöí síù má jen vláda Spojených státù. Bankovní peníze se pøenáöejí v podobì bitù rovnìû kolem zemìkoule,

takûe se nechá tìûit i z tak malých rozdílù, jaké se objevují na setinových místech. Vöechno mùûe být totální [obejmout

celý svìt] a také instantní [dokázat to okamûitì].

Poèítaèe pomáhají "zhodnocovat rychlost", tj. pøidávat hodnotu právì v dùsledku rychlého reagování

na promìnlivost situací. Uplatnìní poèítaèù v "situaèním øízení" vytváøí zcela nové pøedpoklady pro poznávací a

rozhodovací práci.

Avöak poèítaèových aplikací, které by kultivovaly podstatu manaûerské práce, není zatím mnoho. A

pokud se uûívají, bývají opìt vùèi manaûerské práci spíöe vnìjöí: dodávají podklady døíve, ve vìtöím mnoûství, s vìtöí

exaktností. Vylepöují manaûerský výkon, ale zásadnì jej neumocòují.

Bývá nezvyklé, aby manaûer sám pøivolal moc poèítaèù, pøi øeöení svých problémù. Napøíklad pøi

hlubokém poznávání konkurence a jejích manévrù, vypracování alternativních scénáøù moûného vývoje, pøípravì

komplikovaných rozhodnutí.2 V takových pøípadech iniciativa vychází od manaûera, on øeöí problémy a pøivolává si

informaèní techniku jako oporu své vlastní práce. Neèeká, co mu technika pøinese, ale zapøahá ji do svého osobního

myölenkového úsilí.

III.

Kdyû se objevily poèítaèe, tehdejöí generaci pøímo oslepily. Explodovaly nadìje, ûe nyní "budeme

vìdìt vöechno."

Tedejöí generace uvìøila, ûe mnoûství dat bude i mnoûství pravdy.

Uplynul èas a bylo tøeba ukázat holost, izolovanost faktù pro pravdivé poznání. Nstoupila víra ve

vyööí soubor faktù - v informaci. A iluze narùstala a rozplývala se podobnì.

Opìt se rozhrnul a rozevøel prostor pro shromaûïování  elementù poznání, vystoupili jsme na nový,

vyööí stupeò, ale ideál se nepøiblíûil tak, abychom se oddali uspokojení.

                                                          
    2 Pøíklady manaûerského uûití poèítaèù pro manaûerskou potøebu jsem ze své raxe popsal v Mangement Digest 3
[NVF a CMC-Graduate School of Business, Èelákovice]. Byl to pøípad, kdy jsem pomohl pro jednání pøipravit vèasnou
a hlubokou analýzu pro jednání o spoleèném podniku, coû neèeknì a pøíznivì obrátilo vyhlídkdy jednání. Zadruhé
odhad pøíötího vývoje automobilky Tojota, coû umoûnilo vèas reagovat v naöich automobilkách.



Jako uèitel proûívám podobný pøevrat. Mí studenti vysedávají veèer u internetu a na mé otázky nebo

úlohy sbírají informace bez hranic. Soudil jsem o sobì, ûe ve své profesi patøím k seètìlým a znalým. Aspoò jsme tomu

vìnoval, kolik jsem mohl. Ale své studenty uû nikdy nedohoním.

Moje hodnota uû nebude záleûet v tom, ûe jsem to èi ono èetl, ale ûe jsem tomu porozumìl, ûe mne

dostihla ona "zpráva", jeû je v odborné literatuøe obsaûena. Uû nevystaèí, ûe jsem obsáhl velký okrush písemností, ale

bude významné, ûe to znám, ûe tomu rozumím, ûe a tom mohu stavìt svou intelektuální práci. A pro mé studenty bude

dùleûitý mùj úsudek, zda to èi ono leûí na hlavním, nebo vedlejöím smìru rozvoje øízení, ûe to má takovou èi onakou

poznávací hodnotu, ûe tomu mají vìnovat svùj zájem, nebo to mohou pominout.

Pøedloni se u nás konala mezinárodní konference na pamìù Komenského Vöenápravy. Organizátoøi

nám na konci dali výzvu napsat do poèítaèe jedinou vìtu, která by jaksi shrnula, s èím odcházíme. Je nespravedlivé

ûádat jedinou vìtu a vìdomì ochuzovat úsudek, ale taková byla podmínka. Napsal jsem: "èím víc máme fakt a

informací, tím víc potøebujeme vzdìlání".

Vloni na podzim jsem byl na velké svìtové konference o rozvoji "podnikové znalosti" [corporate

knowledge]. Na jednom místì mi pøipadlo, ûe by bylo dobré zopakovat, ûe data a informace v technicky formalizované

podobì nenahraûují znalost, vìdomost, intelekt, duöevní práci. Moderátor diskuse se zarazil a podlehl nadöení: "to je

otázka vöech otázek" a slíbil, ûe on osobnì se zasadí, aby se neumenöovala, ale dostala samostatnì na poøad. Pak, jak to

bývá, konference upadla do èasové tísnì a "otázka vöech otázek" zùstala trèet ve vzduchu. Tedy se ji pokusím znovu

zopakovat.

Máme nesmírné, z minulostí nesrovnatelé moûností poznání. Avöak jako surovinu nebo palivo

uloûené, jenûe nezpracované. Naöe problémy jsou nadále velké, sloûité a nezvládnuté. V mnoha pøípadech informaèní

technologie se uûívá, èi spíöe zneuûívá k infantilní zábavì, která lidské kultuøe nepøináöí neû rmutné okraje. Jsme

vèlenìni do obdivuhodného technického prostøedí, ale mìli bychm v nìm víc zamöstnávat svùj mozek, pøikládat

zvìtöovací sklo svých lidských a spoleèenských potøeb.
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