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Co říká Google a WoS
Konec práce
Něco zásadně nové
Ostatně soudím…

Společnost  4.0
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Co říká 

Google
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Co říká 

Web of Science



Trend hesla ‘Society 4.0’ (4th industrial revolution?)
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Autoři, kteří o tom píší
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Země autorů vědeckých publikací o tom
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Kdo ten výzkum financuje

10Health and human services



V jakých oborech se o tom hovoří
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Zmínky o tom v Česku působících vědců
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Výzkumná pracoviště
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Pracoviště ve spolupráci s ČR 
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Jak o tom píší vědci česky
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Společnost 4.0
a

konec práce?
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Proč by to příště mělo 
dopadnout jinak než 
v dosavadní historii?
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(Robert Heilbroner 1965).



Nástup žen na trh práce jako fenomén 20. století
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Příklady otázek u nichž hádáme odpovědi
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• Acemoglu, D, and P Restrepo (2016), “The Race Between Machine and Man: 
Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment”, 
NBER working paper No. 22252

• Nové technologie ruší některá pracovní místa a profese, ale nové 
zase generují

• Nová místa a profese mají vyšší nároky na lidské dovednosti (př.  
předchozích průmyslových revolucí)

• Dlouhodobě se ruku v ruce vyvíjely jak technologie tak lidský 
kapitál (podle zákona komparativních výhod)

• Ale teoretický model lze vytvořit kde jaký. A co parametry?

• Daron Acemoglu and Pascual Restrepo: Robots and Jobs: Evidence from US 
Labor Markets,, NBER Working Paper No. 23285, March 2017

Ekonomické modely jsou pěkné a užitečné…

…, ale



Technologický pokrok a jeho užití
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Co je tedy dnes
tak zásadně jiné?



Změna změn: zrychlení
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Vyšší tempo změn 
(tj. informace, znalosti, požadavky na dovednosti) 

bude mnohem výrazněji dopadat 

v průběhu 
aktivního života 

každého jednoho člověka



27

Poučení z minulosti
• Minulost i budoucnost technologického pokroku bude mít mezi 

lidmi vítěze a poražené.

• Čím více poražených a čím větší rozdíly, tím větší hrozba 
revolucí jiného druhu

• Čím vyšší bude tempo změn, tím silnější budou hrozby

Co dělat pro budoucnost
• Efektivně usměrňovat tempo změn (kvalita veřejné regulace)

• Přiznat si, že o budoucnosti nevíme nic, ale víme to jistě 
připravit se na všechno 

• Vzdělání a věda pro 4. průmyslovou revoluci
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Škola kdysi…

… a dnes.



Ostatně soudím, že platy českých učitelů je třeba zvýšit
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Vzdělávací politika založená na poznatcích výzkumu
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Vzdělávací 
politika 

založená 
poznatcích
výzkumu

evidence based
policies

Data
≠

informace
≠

znalosti Lidské zdroje 
v

akademickém 
sektoru
(více než 
tabulky)

Lidské 
zdroje 

ve
státní 
správěPoptávka po 

znalostech 
a

jejich
využívání

Akademická 
konkurence 

(přístup k 
datům)

Podpora a 
využívání  

aplikovaného 
výzkumu
(kvalita)



Ostatně soudím, že česká věda nevzkvétá



NATURAL SCIENCES



SOCIAL SCIENCES

…a že české společenské vědy spí
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