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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je jeden z nejvýznamnějších problémů současné 
informační společnosti -  digiátlní propast. V úvodní části je nastíněn a 
vysvětlen tento fenomén v širších souvislostech a jsou stručně popsány 
pojmy jako informační společnost, informační a komunikační technologie, 
informační ekonomika a digitální ekonomika. Následuje analýza problémů 
informační společnosti ve Finsku a příklady, jakým způsobem jsou tyto 
problémy řešeny. Třetí kapitola popisuje problematiku digitální propasti 
v Indii a opět nastiňuje nejzajímavější projekty usilující o řešení tohoto 
problému. Následuje kapitola, ve které je srovnávána situace v těchto dvou 
zemích a odvozeny obecné zásady při řešení problému digitální propasti.  
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Předmluva 

Problematika digitální propasti představuje jeden z nejvýznamnějších 

problémů současné dynamicky se rozvíjející informační společnosti. Digitální 

propast je závažný problém jak z hlediska jednotlivých států, tak z hlediska 

globálního.  

Toto téma jsem si zvolila na základě absolvování výběrového semináře 

Aktuální otázky informační ekonomiky na Ústavu informačních studií 

a knihovnictví. Důvodem byla nejen atraktivita a aktuálnost problematiky, 

ale také jistý pocit osobní blízkosti. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 

existují poměrně značné rozdíly ve využívání informačních technologií 

v odlehlých venkovských regionech a velkých městech rámci České 

republiky. Pocházím z malé vesničky ve východních Čechách a připojení 

k internetu zde bylo do nedávné doby jistou výsadou. 

Cílem bakalářské práce jistě není komplexní popis problematiky digitální 

propasti a všech možností jejího řešení, což by mnohonásobně přesahovalo 

stanovený rozsah i účel bakalářské práce. Jde mi spíše o nastínění 

problematiky v širších souvislostech a nabídnutí nejzajímavějších možností 

řešení digitální propasti. 

V první kapitole jsem se pokusila o vymezení problému digitální propasti 

a jeho zasazení do širšího kontextu. Následující dvě kapitoly se zabývají 

digitální propastí ve dvou vybraných zemích, kde jsem popsala vznik tohoto 

problému v kulturně-historických a společensko-ekonomických 

souvislostech. V rámci každé ze dvou popisovaných zemí, jimiž jsou Finsko 

a Indie, jsem vybírala způsoby řešení digitální propasti, které jsem pokládala 

za nejzajímavější.   

Finsko jsem si zvolila především proto, že je v současné považováno jednu 

z nejvyspělejších informačních společností v celosvětovém měřítku. Indie je 

oproti tomu příkladem rozvojové země s rychle se rozvíjející ekonomikou, 

kde je digitální propast výrazná téměř ve všech svých podobách. 

Ekonomický rozvoj ale umožňuje tento problém aktivně řešit. V závěrečné 
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části jsem se pokusila o srovnání těchto dvou zemí a následné odvození 

obecně aplikovatelných přístupů v řešení problému digitální propasti. 

Při zpracování práce jsem vycházela ze zdrojů dostupných především 

v anglickém jazyce. V průběhu psaní kapitol týkajících se jednotlivých zemí 

jsem hojně využívala oficiální vládní dokumenty těchto států a také studie 

Světové banky a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

Použité zdroje jsou citovány dle normy ISO 690, resp.  ISO 690-2. Záznamy 

jsou řazeny abecedně. Z uvedené normy vychází zvolená citační metoda – 

citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Pro citování v textu 

jsou použity hranaté závorky z důvodu zajištění přehlednosti, protože kulaté 

závorky jsou užívány pro zpřesňování textu. Text obsahuje poznámky pod 

čarou, které doplňují informace v textu uvedené. Seznamy obrázků a grafů 

a seznam použité literatury jsou zařazeny na konci práce. Rozsah bakalářské 

práce je 65 stran. 

Z tohoto místa bych ráda vyjádřila své poděkování Ing. Petru Očkovi za 

odborné vedení a  podnětné rady a připomínky k mé bakalářské práci. 
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1. Obecné souvislosti vzniku digitální propasti 

1.1. Informační společnost 

Výrazy jako informace, informační společnost, informační technologie nebo 

informační ekonomika jsou dnes již naprosto běžně používány. Jsou to 

fenomény úzce související s problematikou, které bude věnována tato práce. 

Problém digitálních propastí vznikl na základě určitého vývoje společnosti, 

proto budou nejdříve krátce nastíněny širší souvislosti tohoto vývoje.  

O informační společnosti se nejčastěji hovoří v souvislosti s rychlým 

nárůstem množství informací, interaktivitou, integrací, globalizačními 

tendencemi, využíváním digitálního zpracování a uchování informací 

a rychlostí jejich přenosu. To vše souvisí úzce s rozvojem informačních 

a komunikačních technologií. Budování a rozvíjení informační společnosti je 

v současné době významnou součástí vládních programů a je považováno 

za jeden z nejdůležitějších úkolů.  

Jiří Zlatuška definuje informační společnost následovně: „Informační 

společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracování, 

uchování a přenosu informací. Ze zpracování informací se stává významná 

ekonomická aktivita, která jednak prostupuje tradičními ekonomickými či 

společenskými aktivitami a jednak vytváří zcela nové příležitosti a činnosti, které 

podstatně ovlivňují charakter společnosti“ [Zlatuška, 1998]. 

Širší definici lze nalézt v České terminologické databázi knihovnictví 

a informační vědy, která popisuje informační společnost jako „společnost 

založenou na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí 

společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. 

Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze 

zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi“ [Jonák, 2003]. 

Z historického hlediska se původně agrární a následně industriální 

společnost transformovala na společnost informační. Tento posun byl 

zaznamenáván v průmyslově vyspělých zemích již v 50. letech 20. století. 

Důsledkem bylo zvýšení významu informací, znalostí a všech profesí 

souvisejících s informačními technologie. Přechod směrem k informační 
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společnosti se dotkl snad všech oblastí lidského života. Nastaly významné 

změny v oblasti přístupu k informacím a jejich zpracování, v rozhodovacích 

a řídících procesech podniků i v trávení volného času. Došlo k přesunu 

pracovních sil ze  zemědělských a průmyslových odvětví do sektoru služeb. 

Vznikly a stále vznikají nové profese v oblasti informačních a komunikačních 

technologií.  

Vývojem společnosti a jejím dělením na jednotlivé etapy se zabývalo velké 

množství vědců. Jedním z nich byl významný sociolog Daniel Bell, který 

bývá někdy označován za původce termínu informační společnost. Na 

počátku 70. let 20. století rozdělil společnost z hlediska jejího historického 

vývoje na preindustriální, industriální a postindustriální. V pozdějších 

Bellových pracích je místo výrazu postindustriální často používáno přízvisko 

informační [Brdička, 2003]. 

Americký spisovatel a futurista Alvin Toffler shrnuje ve své knize Třetí 

vlna vývoj lidské společnosti taktéž do třech období: zemědělského, 

průmyslového a postindustriálního. Zemědělská vlna byla zahájena 

zemědělskou revolucí a zatlačila do pozadí lovecký způsob života. Druhá, 

průmyslová, vlna je založena na masové produkci, distribuci a spotřebě, 

rozvoji vzdělání, médií, zábavy, ale také zbraní hromadného ničení. 

A konečně na sklonku 50. let 20. století přichází třetí vlna, označovaná jako 

postindustriální. Je založena na postupném nahrazování manuální síly silou 

mentální, individualizaci pracovní síly, decentralizaci rozhodovacích procesů 

a opětovném posílení role rodiny [Veselý, 2004]. 

Manuel Castells rozlišuje dva typy informační společnosti. V prvním 

případě považuje za informační společnost jakoukoliv společnost, ve které 

hrály důležitou roli informace, což bylo prakticky ve všech typech 

společností. V druhém případě se zaměřuje spíše na organizaci společnosti, 

ve které se základním zdrojem produktivity stává právě tvorba, zpracování 

a přenos informací, a to právě díky novým technologickým podmínkám 

[Castells, 2001]. 

Podobně jako předchozí autoři také Manuel Castells rozděluje vývoj 

společnosti do třech období vývoje na základě vytváření produktu. 
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V zemědělské společnosti je základem produkce především půda, 

v průmyslové společnosti to je pak zavádění nových energetických zdrojů 

a schopnost decentralizace využití energie. Informační společnost je 

charakteristická vytvářením znalostí, zpracováním informací a symbolickou 

komunikací. Hlavním zdrojem produktivity jsou technologie. Informace 

a znalosti byly důležitými prvky i v předchozích společnostech, ale rozdíl 

spočívá v tom, že v informační společnosti je hlavním zdrojem produktivity 

vzájemná interakce znalostí [Castells, 2001]. 

V informační společnosti došlo také k významné změně organizace, kdy 

bylo hierarchické uspořádání nahrazeno síťovým, proto bývá informační 

společnost někdy také nazývána společností síťovou. Síť je tvořena vzájemně 

propojenými uzly, které nemají žádné centrum. Hierarchické upořádání uzlů 

není podmínkou existence sítě. Nejdůležitější je být součástí sítě. 

V podmínkách globální ekonomiky je toto síťové uspořádání nejvhodnější 

[Castells, 2001]. Idea, že absence centra v síti poskytuje všem stejnou šanci 

podílet se na spolupráci dle vlastního uvážení, je značně zkreslená. Možnosti 

vzájemné spolupráce jsou nerovnoměrné a způsobují problémy ve využívání 

informačních a komunikačních technologií, což bude popsáno dále v této 

práci. 

1.1.1. Informační a komunikační technologie (ICT) 

Informační a komunikační technologie, nebo často jen informační technologie, 

nás dnes doprovází téměř ve všech oblastech života. Zkratka ICT1 pochází 

z anglického ekvivalentu information and communication technologies 

a nejčastěji bývá používána ve spojením s počítači a internetem. Česká 

terminologická databáze knihovnictví a informační vědy vysvětluje ICT jako 

„technologie umožňující zpracování, uchování a přenos dat a informací“ [Potáček, 

2003]. 

Tento termín se ve skutečnosti používá ve dvou různých kontextech. Buď 

označuje soubor mnoha technologií nebo bývá používán v souvislosti 

s jednou konkrétní technologií, například s internetem. Právě v souvislosti 

                                                 
1 Dále v textu bude používána pro termín informační a komunikační technologie právě zkratka ICT. 
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s internetem, přístupem k němu a s požíváním počítačů bude termín 

informační a komunikační technologie používán nejčastěji.  

 V současné informační společnosti není ani tak významné používání ICT, 

ale právě jejich síťové uspořádání, které umožňuje jejich efektivní využití. 

1.1.2. Informační společnost a ekonomika 

Jakýkoliv společenský vývoj zákonitě ovlivňuje ekonomiku. V případě 

vzniku a rozvoje informační společnosti se nejčastěji hovoří o vlivu na 

globální ekonomiku. Globální ekonomikou se rozumí jak celosvětový záběr 

z hlediska geografického, tak ve smyslu dopadu na téměř všechna 

ekonomická odvětví. Změny v ekonomice zdůvodňované rozvojem 

informační společnosti bývají označovány jako nová ekonomika, globální 

ekonomika, znalostní, informační nebo digitální ekonomika. Právě nové projevy 

této ekonomiky způsobují mimo jiné vytváření a prohlubování digitálních 

propastí. 

S rozvojem technologií jsou úzce spjaty ekonomické změny. Současné 

ekonomiky zvyšují svoji produktivitu a konkurenceschopnost především na 

základě informací a znalostí. Na používání pojmu nová ekonomika se názory 

značně liší, každopádně ale souhrnně označuje všechny změny v ekonomice, 

které se udály díky rozvoji informačních technologií v několika posledních 

desetiletích. Vyjadřuje, že tradiční ekonomické zákonitosti jsou aplikovány 

novými způsoby. Jiří Zlatuška, největší zastánce nové ekonomiky 

mezi českou odbornou veřejností, popisuje novou ekonomiku především 

jejím rychlejším růstem a nižší inflací. Naopak Václav Klaus jakékoliv změny 

ve fungování ekonomiky vlivem ICT nekompromisně odmítá. 

Don Tapscott označuje novou ekonomiku jako digitální. Digitální 

ekonomika nemění základní ekonomické mechanismy, ale aplikuje ty 

původní na nové situace. Liší se od ekonomiky původní v dvanácti 

základních bodech [Tapscott, 1999]: 

• kvalifikace – znalosti a kvalifikace jsou v digitální ekonomické 

zásadní, 

• digitalizace, 
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• virtualizace – virtuální objekty nahrazují fyzické předměty, 

• molekularizace – velké podniky se rozdělují na menší, dynamičtější 

jednotky, 

• integrace a síťová orientace – jednotlivé součásti podniku jsou 

propojeny sítěmi, 

• zánik mezičlánků, 

• konvergence – sbližování technologií a jejich širší využití, 

• inovace – nutnost investovat do výzkumu a vývoje z důvodu 

udržení konkurenceschopnosti, 

• sílící role zákazníka – zákazník se podílí na tvorbě výrobků, 

služeb, 

• bezprostřednost – dynamické reakce na podněty trhu, 

• globalizace – celosvětové využití informací národního charakteru, 

• nerovnost – vznik digitálních propastí a informační asymetrie. 

Rozvoj nové ekonomiky úzce souvisí s rozvojem ICT a výraznější rolí 

informací ve společnosti, proto bývá často označována jako informační. Petr 

Očko popisuje informační ekonomiku jako „ekonomiku, v níž klíčový zdroj 

generování blahobytu leží ve schopnosti vytvářet nové znalosti a aplikovat je na 

každou oblast lidské činnosti pomocí vyspělých technologických a organizačních 

procedur zpracování informací. Informační ekonomika je zároveň, díky informační 

a komunikační propojenosti, ekonomikou síťovou a úspěšná participace v ní závisí 

také na schopnosti aktivovat síťová propojení a využívání síťových efektů, přičemž 

toto je analogicky aplikovatelné i na oblast společenských a politických vztahů“ 

[Očko, 2005]. 

Vedle výše uvedených termínů se lze ještě setkat s termíny znalostní 

společnost a znalostní ekonomika.. Jedná se o společnost resp. ekonomiku, 

ve které jsou rozhodujícím výrobním faktorem znalosti. Znalostní ekonomika 

se vyznačuje rostoucím podílem znalostně náročných služeb. Díky tomu sílí 

tlak na to, aby si požadované znalosti osvojovalo stále více obyvatel. Jen 
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ti jedinci, kteří mají dostatečný znalostní potenciál, se mohou zapojit 

do ekonomických aktivit. 

Informační ekonomika, ať už je nazývána jakkoliv, má své světlé i stinné 

stránky. Rozvoj ICT sám o sobě nezaručuje ekonomický rozvoj. Důležitá je 

schopnost efektivního využívání těchto technologií a dostatečný přístup 

k informacím.  

1.2. Digitální propast 

1.2.1. Definice a vymezení pojmu 

Světově nejrozšířenějším termínem pro digitální propast 

je pravděpodobně anglický výraz digital divide, který hojně využíván i českou 

odbornou veřejností. Jiným anglickým pojmem označujícím tento fenomén je 

například digital gap. Do češtiny se tento termín překládá nejčastěji jako 

digitální propast, digitální rozdělení, digitální předěl nebo digitální bariéra. Ve své 

práci jsem se rozhodla pro používání českého výrazu digitální propast, 

protože předpokládám, že pokud dojde k ujednocení české terminologie 

v této oblasti, bude použit právě tento výraz. 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy definuje 

pojem digitální propast jako „pojem vyjadřující skutečnost, že svět je rozdělen na 

lidi, kteří mají přístup či možnost používat moderní informační technologie včetně 

globálních informačních sítí (telefon, televizi anebo internet), a lidi, kteří tento 

přístup či možnost nemají. Digitální rozdělení existuje například mezi obyvateli měst 

a venkovských oblastí, mezi lidmi s vyšším a nižším vzdělání, mezi různými 

ekonomickými třídami nebo mezi obyvateli různých zemí a částí světa“ [Celbová, 

2003]. 

Digitální propast je tedy rozdíl v přístupu k ICT nebo ve schopnosti tyto 

technologie využívat. Výše uvedená definice popisuje oba základní typy 

digitálních propastí, a to jak digitální propast na globální úrovni, tak 

digitální propast společenskou. Digitální propast na globální úrovni se 

zabývá především rozdíly mezi zeměmi, které se aktivně podílejí na rozvoji 

i využívání ICT, a zeměmi, kde jsou ICT využívány na minimální úrovni 

nebo vůbec. Užší vymezení digitální propasti, tedy společenská propast, je 
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rozdíl mezi různými sociálními vrstvami ve společnosti a jejich schopnostmi 

rozvíjet a využívat ICT. Jedná se například o rozdíl mezi mladými a staršími, 

chudými a bohatými, vzdělanými a méně vzdělanými nebo lidmi zcela 

negramotnými. 

Problematika digitálních propastí se týká ICT jako celku, bývá ale 

nejčastěji spojována s využitím počítačů, připojením k internetu a jeho 

použitím. Manuel Castells zdůrazňuje jejich význam, když říká, že vývoj 

současné společnosti bez internetu je to samé jako vývoj industriální 

společnosti bez elektřiny [Castells, 2001]. 

1.2.2. Globální digitální propast 

Globální digitální propast je sledována v celosvětovém měřítku a vzniká 

především mezi zeměmi, které jsou technologicky rozvinuté, dokáží využít 

nové příležitosti a jsou schopné uplatnit se v oblasti ICT, a mezi zeměmi, 

které takto rozvinuté nejsou. Toto rozdělení se prakticky kryje s rozdělením 

států na vyspělé a rozvojové. Málo rozvinuté země mají většinou nízkou 

úroveň telekomunikační a dopravní infrastruktury, nefunkční vzdělávací 

systémy a nestabilní politické i ekonomické prostředí. Nejsou tak schopny 

zapojit se do mechanismů informační ekonomiky a dále zaostávají a relativně 

chudnou [Očko, 2005]. 

Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi nebo skupinami zemí jsou skutečně 

obrovské. ICT mají přímý vliv na současnou i budoucí společenskou 

a ekonomickou situaci země. Ze zavádění, využívání a rozvíjení ICT plynou 

zemím především následující výhody [Rice, 2003]: 

• přímý přínos sektoru ICT pro ekonomiku, 

• zlepšení veřejné administrativy, 

• obrovský potenciál pro kvalitnější vzdělávání  

• podstatné zdokonalení služeb  

• možnost sledovat ekologický vývoj a udržovat rovnováhu 

životního prostředí. 
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Digitální propast mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi se nejčastěji měří 

pomocí počtu telefonních linek, internetových připojení, uživatelů internetu, 

počtu domácností vlastnících počítač nebo množstvím uživatelů mobilních 

telefonů v přepočtu na jednoho obyvatele. 

Globální digitální propast se také zvětšuje z důvodu jazykové bariéry. 

Většina webových stránek a softwarů je v angličtině. Jazykové menšiny jsou 

tedy značně znevýhodněny. Vzniká situace, kdy vzdělaní (informačně 

bohatí) se stávají ještě bohatšími, a méně vzdělaní nebo nevzdělaní 

(informačně chudí) se stávají ještě chudšími [Rice, 2003]. 

Znalosti a informace se v současné informační společnosti stávají 

nejdůležitějšími ekonomickými zdroji a zavádění, využívání a rozvíjení ICT 

je nezbytnou součástí ekonomického rozvoje. ICT mohou pomoci 

rozvojovým zemím spustit ekonomický růst, zvýšit konkurenceschopnost 

dané země na celosvětovém trhu a zvýšit životní úroveň obyvatel. 

Závažným problémem rozvojových zemí je ale fakt, že se jejich obyvatelé 

nemohou zajímat o využívání a rozvoj ICT, když nemají například přístup 

k pitné vodě, dostatek plnohodnotné stravy nebo připojení do elektrické sítě. 

Největší část takto „postižených“ lidí žije bezpochyby v subsaharské Africe 

a jižní Asii. Jedním z hlavních důvodů globální digitální propasti je tedy 

absolutní chudoba a zaostalost určitých regionů. 

1.2.3. Digitální propast v rámci společenského celku 

Společenský pohled na digitální propast se zaměřuje na menší geografické 

celky, jednotlivé státní útvary, národy, komunity nebo regiony. Sleduje 

rozdíly ve využívání ICT mezi příslušníky jednotlivých sociálních skupin 

daného celku.  

Mezi nejvíce sledované faktory patří dosažené vzdělání, složení 

domácnosti, věk, pohlaví, příslušnost k etnické či jazykové menšině, místo 

bydliště nebo jakékoliv tělesné či mentální  postižení. 

Dosažené vzdělání má jistě velký vliv na využívání ICT. Lidé s vyšším 

vzděláním se často mnohem lépe učí novým věcem a pracují na takových 

pozicích, které většinou využívání ICT přímo vyžadují. Lidé s vyšším 
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vzděláním využívají ICT k práci a ve svůj prospěch, naproti tomu lidé, kteří 

jsou vzdělaní méně, využívají ICT často jen pro zábavu [Antonů, 2006]. Podle 

studie organizace UNESCO bylo v roce 2006 celých 17,8% dospělých 

obyvatel1 planety negramotných. Negramotnost žen je o 10% vyšší než 

negramotnost mužů. Z geografického hlediska je nejvyšší míra 

negramotnosti v Africe (47,5%) a v Asii (30,7%). Nejnižší negramotnost je pak 

v Evropě (1,1%) a v Severní Americe (4,4%) [UNESCO, 2006]. 

Od dosaženého vzdělání se odráží úroveň vybavení jednotlivých 

domácností ICT. Lze konstatovat, že čím je vyšší vzdělání jednotlivých členů 

domácnosti, tím jsou vyšší jejich příjmy a mohou si dovolit modernější 

technologie, které samozřejmě také většinou dokáží efektivně využívat ke 

svému užitku. Zároveň platí fakt, že čím je nižší průměrný věk domácnosti, 

tím více jsou ICT využívány. Jako příklad mohou posloužit statistická data 

z Norska, která dokazují, že z rodinách s dětmi jsou ICT rozšířeny více než 

v rodinách bezdětných. 92% rodin s alespoň jedním dítětem vlastnilo v roce 

2006 počítač a 86% připojení k internetu. V případě bezdětných rodin 

využívalo počítač 69% rodin a k internetu bylo připojeno jen 62% rodin 

[Norsko, 2006]. 

Schopnost využívat ICT se s rostoucím věkem snižuje. To je samozřejmě 

dáno tím, že se mladší generace lépe přizpůsobují inovačním změnám 

a uvědomují si význam využití ICT v současné informační společnosti. 

Naopak starší lidé se setkávají s ICT a jinými vynálezy moderního světa 

v pozdějším věku, kdy je jejich schopnost učit se novým věcem podstatně 

snížena. 

Problematika pohlaví je v podmínkách vyspělých zemích, kde jsou ženy 

na stejné společenské úrovni jako muži, bezpředmětná. Jiná situace panuje 

v rozvojových zemích, ale zde se nejedná o problém využívání ICT ženami, 

ale o celospolečenský problém nerovnoprávného postavení ženy ve 

společnosti. Mezi země s největšími rozdíly v užívání ICT mezi muži 

a ženami patří například Jižní Afrika, Brazílie, Čína, Indie, Indonésie nebo 

                                                 
1 Dospělými obyvateli se rozumí lidé starší 15 let. 
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Jordánsko. Zatímco v Austrálii tvoří 48% uživatelů ICT ženy, v Indonésii 

a v Číně to je pouhých 21% [International Telecommunication Union, 2003a]. 

Mnohem závažnějším problémem vyspělých zemí je společenské 

znevýhodnění etnických a jazykových menšin. Mezi další problémové 

okruhy patří často obyvatelé venkovských oblastí a odlehlých regionů, kde 

jsou možnosti připojení k internetu a pokrytí mobilní sítí mnohem horší než 

v metropolitních centrech. 

Další velkou skupinu lidí, kteří jsou často vyloučeni nejen z informační 

společnosti, ale ze společnosti celkově, jsou smyslově, tělesně nebo mentálně 

postižení. Pro využívání ICT často potřebují speciální zařízení. Tato zařízení 

jsou velmi nákladná, ale jejich využívání se neustále rozšiřuje, což umožňuje 

postiženým začlenění jak do pochodů informační společnosti, tak do 

společnosti vůbec. Právě ICT mohou pomoci překonat vyčlenění 

handicapovaných a eliminovat jejich omezení [Antonů, 2006]. 

1.2.4. Bariéry přístupu k ICT 

Globální i společenská digitální propast mají své příčiny. Nejvýznamnější 

příčinou globální digitální propasti je špatná infrastruktura a vybavenost 

technologickými prostředky, zatímco na úrovni společenské je kladen důraz 

především na vzdělání a znalosti možností ICT a schopnosti je využívat. 

Je možné rozlišit čtyři základní bariéry přístupu k ICT [Dijk, Jan van; 

2003]: 

• nedostatek základní digitální zkušenosti – tato bariéra, 

označovaná jako mentální přístup, je obvykle způsobena 

nedostatečným zájmem, strachem z počítačů a nepřitažlivostí 

nových technologií. 

• absence počítače nebo síťového připojení v osobním vlastnictví - 

odkazuje na technologickou propast a je nazývána materiálním 

přístupem. 
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• nedostatek digitálních dovedností – bývá často způsoben 

nedostatečně uživatelsky přívětivým prostředím. V tomto případě 

se jedná o dovednostní přístup. 

• nedostatek významných příležitostí k využití – pro odstranění 

této bariéry je nutná možnost běžného využívání ICT. Tento 

přístup je označován jako zvyklostní.  

1.2.5. Informační gramotnost 

Společnost 21. století bývá označováno společností informační. K dosud 

používanému pojmu gramotnost bývá často připojováno adjektivum 

informační, počítačová nebo síťová, a to právě proto, že pouhá schopnost číst 

a psát je v době informačních technologií jednoznačně nedostačující. 

Termínem informační gramotnost jsou souhrnně označovány schopnosti 

a znalosti využívání ICT. V užším slova smyslu se jedná o schopnost 

efektivní práce s informacemi. Při detailnějším vymezení schopnosti ovládat 

a využívat informační a komunikační technologie, nejčastěji počítač 

a internet, je možné použít termín počítačová gramotnost. Oba termíny bývají 

ale často zaměňovány nebo používány ve stejném významu. Informační 

gramotnost je velmi důležitá pro jakýkoliv rozvoj, protože pouhé vlastnictví 

ICT nepřináší žádný znatelný užitek. Přínos ICT tkví právě ve schopnosti 

tyto technologie efektivně využívat a rozvíjet. 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy definuje 

informační gramotnost jako „schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných 

informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat 

informace“ [Švejda, 2003].  

Doplněním této definice o schopnost efektivního využívání informačních 

a komunikačních technologií a síťově dostupných informačních zdrojů 

získáme komplexní výčet požadavků, na které je kladen důraz v současné 

informační společnosti. 

Informační gramotnost se skládá ze dvou složek [Dombrovská, 2004]: 

funkční gramotnost a počítačová gramotnost.  
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Funkční informační gramotnost se dále dělí na ze schopnost najít 

informaci v textu a porozumět jí (literární gramotnost), schopnost vyhledat 

konkrétní informace a následně je využít (dokumentová gramotnost), 

schopnost pracovat s čísly (numerická gramotnost) a schopnost dorozumět 

se světovým jazykem (jazyková gramotnost).  

Druhá složka informační gramotnosti, počítačová gramotnost, bývá někdy 

také označována jako digitální gramotnost. Postihuje veškeré dovednosti 

spojené se základní prací s hardwarem i softwarem počítače.  

Pomocí zvyšování informační gramotnosti se budou rozdíly způsobené 

digitální propastí postupně snižovat, a to jak na úrovni společenské, tak na 

úrovni globální. Je to významný úkol nejen pro vzdělávací systémy 

jednotlivých zemí, ale také další instituce veřejného i soukromého sektoru. 

1.2.6. Možný vývoj digitálních propastí 

Na vývoj digitálních propastí v budoucnu existuje velké množství 

mnohdy protichůdných názorů. Někteří ekonomové a odborníci v této 

oblasti dokonce tvrdí, že digitální propasti neexistují. Srovnávají rozšiřování 

počítačů a internetu s jinými novinkami technologického rozvoje. Protože se 

ICT rozšířily mnohem rychleji než jakýkoliv jiný technologický vynález, 

předpokládají, že rozdíly, které způsobují digitální propast, brzy zmizí. 

Otázkou zde ovšem zůstává fakt, že se ICT rozvíjejí mnohem rychleji než 

předchozí technologické inovace, proto zde vzniká riziko, že stále budou 

existovat určité země nebo společenské skupiny, které nebudou tomuto 

rychlému rozvoji jednoduše stačit. 

Opačný pohled na tuto problematiku říká, že se určité digitální propasti 

budou i dále prohlubovat v závislosti na věku, etniku, příjmech, vzdělání 

a geografické lokaci. 

Nejpravděpodobnější vývoj digitálních propastí je asi ten, že některé, 

například v úrovni rozšíření technologií, se budou postupně uzavírat. Jiné, 

kupříkladu znalostní, ještě nějakou dobu porostou [Antonů, 2006]. 
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1.2.7. Ukazatele digitálních propastí 

Digitální propasti je možné měřit a zkoumat z mnoha úhlů pohledu. 

Nejčastěji jsou využívány dva indexy: Index digitálního přístupu – Digital 

Access Index (DAI1) a Index síťově připravenosti – Network Readiness Index 

(NRI2). K určitému poznání digitálních propastí mohou pomoci také 

ekonomické ukazatele, například Index lidského rozvoje – Human Development 

Index (HDI), který je sestavován Organizací spojených národů z údajů 

o průměrné délce života, úrovni vzdělání, výši HDP3 a dalších ukazatelů na 

daném území. 

Index digitálního přístupu (DAI) 

DAI je používán od roku 2003, kdy byl poprvé zveřejněn Mezinárodní 

telekomunikační unií4. Tento ukazatel měří přístup k ICT ve 178 zemích 

světa a postaven na pěti základních faktorech, které mají vliv na přístup 

k ICT. Konkrétně se jedná o infrastrukturu, cenovou dostupnost, znalosti, 

kvalitu a aktuální užívání. Těchto pět základních faktorů se dále ještě dělí 

na osm dalších ukazatelů. 

Podle hodnot naměřených a vypočítaných podle výše uvedených hledisek 

se státy dělí do čtyř skupin [International Telecommunication Union, 2003b]. 

Toto rozdělení přehledně zobrazuje světová mapa digitálního rozšíření. 

Země s vysokým přístupek k ICT: většina obyvatel těchto zemí 

je připojena k ICT, disponují dostatečnou infrastrukturou, ICT jsou cenově 

dostupné a lidé mají dostatek znalostí, aby je mohli využívat. Míra používání 

ICT je v těchto zemích velmi vysoká a indikátor DAI dosahuje hodnot mezi 

0,85 – 0,7. Tyto země jsou vyznačeny na mapě zelenou barvou . 

Země se středně vysokým přístupem k ICT: většina obyvatel těchto zemí 

má také možnost připojení k ICT, ale jednotlivé měřené údaje nejsou 

vyrovnané. V číselném vyjádření se jedná o země s hodnotami indikátoru 

DAI od 0,69 do 0,5 a jsou onačeny světle růžově . 
                                                 

1 Dále v textu bude používána pro Index digitálního přístupu zkratka DAI. 
2 Dále v textu bude používána pro Index síťově připravenosti zkratka NRI. 
3 HDP (hrubý domácí produkt) celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období 
na určitém území. V mezinárodních srovnáních se používá HDP na obyvatele. 
4 International Telecommunication Union  
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Země se středním přístupem k ICT: velkou slabinou zemí patřících 

do této skupiny je především nedostatečná nebo málo kvalitní infrastruktura. 

Hodnoty DAI jsou 0,49 – 0,3 a země patřící do této skupiny mají růžovou 

barvu . 

Země s nízkým přístupem k ICT: v této kategorii jsou nejchudší 

a nejméně rozvinuté země světa, kde obyvatelé trpí nedostatkem pitné vody, 

lékařské péče i vzdělání. Většina obyvatel je negramotná a ICT jsou cenově 

naprosto nedostupné. Indikátor DAI je v rozmezí od 0,29 do 0,04. Země 

s nízkým přístupek k ICT jsou vyznačeny červeně . 

 
Obr. č. 1: Světová mapa digitálního rozšíření [World Economic Forum, 2007a] 

Index síťové připravenosti (NRI) 

NRI je výsledkem spolupráce INSEAD1 a Světového ekonomického fóra2. 

NRI je definován jako stupeň národní připravenosti podílet se na využívání 

                                                 
1 INSEAD je postgraduální obchodní škola a výzkumný institut se sídlem ve Francii a Singapuru. 
2 World Economic Forum 
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a rozvoji ICT [Dutta, 2006]. Je složen ze tří hlavních ukazatelů, které se dále 

dělí celkem na devět dílčích ukazatelů. 

Prvním ukazatelem je index prostředí, který měří možnosti využívání ICT. 

Skládá se ze  tří dílčích indexů: tržního indexu, indexu politického 

a regulačního prostředí a indexu infrastruktury. Index prostředí je kombinací 

HDP, poměru exportu a importu, úrovně tržního prostředí, úspěšnosti 

aplikací národních politik a dostupností a kvality infrastruktury v dané zemi. 

Také druhý ukazatel, index připravenosti, má tři dílčí úrovně. Sleduje 

připravenost jednotlivců, podniků a státní správy využívat ICT. Index 

připravenosti je ovlivněn mírou gramotnosti, způsoby a četností připojení 

k internetu, připraveností podniků těžit z využívání ICT a připraveností 

státní správy využívat ICT ve svých procesech. 

Poslední ukazatel, index použití, také sleduje jednotlivce, podniky a státní 

správu, a to především v oblastech výhod, které s sebou využívání ICT 

přináší. 
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2. Informační společnost a její problémy ve Finsku 

2.1. Úvodní informace 

Finsko je příkladem malé země ležící mimo významná světová 

ekonomická centra na samém okraji Evropy. Rozlohou je Finsko srovnatelné 

například s Velkou Británií, Německem nebo Japonskem. Počtem obyvatel 

5,2 milionů a především hustotou osídlení patří k nejřidčeji a nejméně 

osídleným zemím Evropy.  

Finsko je demokratická republika s jednokomorovým parlamentem. 

I když získalo samostatnost již v roce 1917, zůstalo až do roku 1991 pod 

nepřímým vlivem Sovětského svazu. V roce 1995 se stalo součástí Evropské 

unie. 

Ve Finsku jsou uzákoněny dva úřední jazyky: finština, kterou mluví 92% 

obyvatel, a švédština, mateřský jazyk pro 5,5% populace [Spojené státy 

americké, 2007]. 

Dnes je Finsko členěno na šest administrativních krajů: Jižní Finsko, 

Západní Finsko, Východní Finsko, Oulu, Laponsko a Ålandy. Ålandy však 

mají rozsáhlou autonomii. Nižším stupněm členění jsou samosprávné obce 

s rozsáhlými pravomocemi. 

Finská populace byla vždy koncentrovaná v jižní části země, což 

urbanizace ve 20. století ještě zvýraznila. Největší a nejdůležitější města ve 

Finsku jsou Helsinky, Tampere, Turku a Oulu, přičemž Oulu je jediné město 

v severním Finsku s více než 100 000 obyvateli [Spojené státy americké, 

2007]. 

I přes všechny nepříznivé podmínky je Finsko považováno za jednu 

z nejúspěšnějších a nejkonkurenceschopnějších zemí a v několika posledních 

letech je řazeno mezi přední představitele informačních ekonomik. Zároveň 

zajišťuje obyvatelům štědré sociální výhody a kvalitní vzdělávací systém. 
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2.2. Historické souvislosti 

Současná ekonomická situace a vyspělost finské informační společnosti 

je mimo jiné způsobena silným pocitem národní identity, který je výsledkem 

dlouhodobého historického vývoje. 

Finsko leží v severní části Evropy. Chladné zimy zde zabily celkem více 

Finů než války. Nejextrémnější zima byla v letech 1967 - 68, kdy zahynulo 

přibližně 120 000 obyvatel, což bylo 6,5% tehdejší populace. 

Druhým důležitým faktorem je závislost na jiném národu a s tím spojený 

pocit menšiny. Od 13. do počátku 19. století bylo Finsko součástí Švédska. 

následovalo více než půl století nadvlády Sovětského svazu. Nezávislost, 

která byla vyhlášena v roce 1917, okusily zhruba tři generace Finů. Nejednalo 

se ale o skutečnou nezávislost, protože po druhé světové válce bylo Finsko 

považováno za spojence Sovětského svazu a v mnoha oblastech bylo 

Sovětským svazem ovlivňováno. V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl a tato 

země byla oproštěna od jakýchkoliv vlivů. V současné době se Finsko stále 

vyrovnává s integrací do Evropské unie. 

Tyto historické souvislosti vypěstovaly ve Finech stále přežívající pocit 

menšiny, i když jsou ve svém státě jednoznačně většinovým národem, 

a pocit nutnosti přežít, který způsobuje touhu po novém rozvoji. 

2.3. Ekonomika 

Finsko bylo původně téměř čistě zemědělskou zemí závislou 

na přírodních zdrojích. Hlavním odvětvím průmyslu byl vývoz a zpracování 

dřeva a produktů dřevařského průmyslu. Ve 30. letech 20. století začaly 

podniky investovat do vyspělých technologií a vybavení, které zpočátku 

přebíraly od zahraničních konkurentů a následně je samy zdokonalovaly. 

Rozvinul se papírnický, energetický a strojírenský průmysl.  

Základnu pro transformaci finské ekonomiky z průmyslové na informační 

vytvořil rozvoj informačních technologií koncem 80. let 20. století. 

Ekonomika se začala otevírat a finské produkty pronikaly na mezinárodní 

trhy [World Bank, 2006a]. 
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Na počátku 90. let 20. století prošlo Finsko hospodářskou recesí, která 

poznamenala snad všechny oblasti ekonomického i společenského života. 

Díky zaměření na ICT byla tato krize mnohem hlubší než v jiných 

průmyslových zemích. HDP kleslo o 13%, nezaměstnanost vzrostla 

z původních 3,5% na 17% v roce 1994 [Castells, 2002]. Ekonomická recese 

byla prohloubena také rozpadem Sovětského svazu v roce 1991, který byl do 

té doby jedním z hlavních obchodních partnerů Finska. 

Díky odvážným politickým rozhodnutím a inovacím, mezi něž patřila 

především liberalizace finančních trhů, deregulace telekomunikačních služeb 

a otevření ekonomiky světovým trhům, se ale podařilo vývoj obrátit. 

Jednoznačným základem ekonomického růstu se stalo zvyšování 

produktivity a mnohé inovace v oblasti výroby a využívání ICT. Od roku 

1994 jsou hodnoty růstu HDP kladné a v roce 1997 byl zaznamenán růst 

HDP o 6,3% [International Monetary Fund, 2006]. Tento růst byl způsoben 

především rozvojem produkce inovací v odvětví informačních 

a komunikačních technologií a nemalý podíl na tomto pozitivním vývoji 

měla společnost Nokia i další menší podniky tohoto odvětví. 

2.4. Informační společnost 

Finsko je zajímavým příkladem kombinace informační ekonomiky 

a štědrého sociálního státu. Občané mají k dispozici zcela bezplatný a vysoce 

kvalitní vzdělávací systém od mateřské školy až po univerzity, systém 

zdravotní péče i sociálních dávek v případě nemoci nebo nezaměstnanosti 

a velkorysý důchodový systém. Relativně vysokou úroveň sociálního státu 

se podařilo udržet i v období hospodářské recese na počátku 90. let minulého 

století. V současné době je Finsko považováno za zemi s nejnižším počtem 

chudých na světě [Castells, 2002].  

Mezi základní pilíře finské informační společnosti patří tedy kvalitní, 

technicky zaměřené univerzity, investice státu i podniků do vědy 

a výzkumu, inovační prostředí a všeobecná podpora spolupráce a vytváření 

sítí. 

Ve Finsku je k dispozici celkem 20 veřejných univerzit, které úzce 

spolupracují s podniky na vývoji informačních a komunikačních technologií. 



 

28 

Od roku 1967 finančně podporuje odvážné myšlenky v oblasti rozvoje 

Národní fond pro vědu a výzkum SITRA1. Pro přímé financování 

technologického výzkumu a rozvoje složí Národní technologická agentura 

TEKES2. Mezi další organizace podporující a financující vědu a výzkum patří 

Akademie věd3 a Rada pro vědu a techniku4, která je přímo podřízena 

ministerskému předsedovi [World Bank, 2006a]. 

Od roku 1982, kdy vláda učinila zásadní rozhodnutí o zvýšení investic 

do vědy, výzkumu a vzdělání, se podařilo zvýšit investice do této oblasti 

z 1,2% na 3,2% HDP v roce 2000 [Castells, 2002]. 

Informační společnost vytváří finanční základnu pro štědrý sociální stát 

a sociální stát vytváří společensky přijatelné podmínky pro dynamický 

rozvoj. Uzavírá se tak virtuální kruh, ve kterém se oba aspekty vzájemně 

doplňují. Bez příjmů plynoucích z daní by nebylo možné financovat štědrý 

sociální systém a bez zvyšování produktivity by vysoká míra zdanění nebyla 

pro občany přijatelná. Proto potřebuje informační společnost růst rychleji než 

náklady na sociální systém. 

První vládní strategie pro rozvoj informační společnosti byla sestavena 

v letech 1993 – 94. Mezi nejvýznamnější cíle patřilo síťové propojení všech 

vzdělávacích institucí a knihoven, využívání informačních a komunikačních 

technologií ve vzdělávání, zvyšování informační a počítačové gramotnosti, 

a to především u starších občanů, a vytvoření sítě veřejné sociální péče 

[Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 2000a]. Realizace této 

strategie byla započata v roce 1995 a záhy následovaly další strategie 

s podobnými cíli. Novější strategie podrobně rozpracovávají využití 

informačních technologií pro seniory, dlouhodobě nemocné a postižené 

občany [Castells, 2002]. Využití informačních  a komunikačních technologií 

v oblasti sociálních služeb je ve Finsku na poměrně vysoké úrovni. 

Finský model informační společnosti je založen také na silném pocitu 

národní identity a vytváří tak prostorově i kulturně rozmanitou společnost, 

                                                 
1 Finnish National Fund for Research and Development 
2 National Technology Agency 
3 Academy of Finland 
4 Science and Technology Council 
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podporovanou ve svém rozvoji národní vládou, místními vládami 

i Evropskou unií. 

2.5. Hlavní problémy informační společnosti 

2.5.1. Odliv obyvatel z venkovských regionů 

Transformace společnosti z průmyslové na informační způsobila vznik 

nového uspořádání prostoru, především vznik velkých metropolitních 

aglomerací, kde dochází k propojení dříve samostatných měst. V těchto 

oblastech je soustředěna většina inovativní činnosti, kulturního života 

i inteligence, tedy faktory, které vytváří bohatství. Jednotlivé aglomerace jsou 

mezi sebou vzájemně propojeny pomocí ICT i dopravní infrastruktury. Tyto 

metropolitní regiony nabízí samozřejmě zajímavější pracovní příležitosti, 

kvalitnější vzdělání a mnoho dalších výhod, které lákají obyvatele 

ze vzdálenějších a okrajovějších oblastí. Jsou tedy centry informační 

společnosti a neustále dochází ke zvyšování jejich dominance ve srovnání 

s ostatními regiony. 

Ve městech nyní žije zhruba 50% celkové populace planety. Do roku 2050 

to budou podle odhadů zhruba dvě třetiny. Ve Finsku žilo v roce 2000 ve 

městech 67% všech obyvatel [Castells, 2002]. Největším centrem Finska na 

evropské úrovni, které zahrnuje  více než 26% celé populace země, jsou 

Helsinky a blízké okolí. Helsinky jsou také považovány za hlavní centrum 

produkce i využívání informací, inovací a ICT. Mezi další velké městské 

aglomerace patří Tampere a Turku. K velkým centrům můžeme počítat 

i Oulu. Do budoucna se předpokládá další zvyšování počtu obyvatel žijících 

ve městech. Naopak v regionu Severní Finsko s pouhými 10,9% obyvatel 

je očekávána stagnace nebo spíše pokles počtu obyvatel [Castells, 2002]. 

Jedním z hlavních problémů informační společnosti ve Finsku a příčinou 

vzniku digitální propasti mezi odlehlými venkovskými regiony 

a metropolitními centry, je tedy odliv především mladých obyvatel a stárnutí 

populace severních a východních oblastí Finska. Většina obyvatel žijících 

v metropolitních oblastech jsou aktivními činiteli informační společnosti 

a potenciální ekonomická a společenská nerovnost mezi metropolemi 
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a venkovem se stále prohlubuje. Pokud nebude následující vývoj zastaven, 

vznikne informační megaregion soustředěný kolem města Helsinky se 

satelitními oblastmi Tampere a Turku. Bude to znamenat extrémní 

koncentraci populace a přetížení a rozklad infrastruktury [Castells, 2002]. 

Zastavení odlivu populace a stárnutí okrajových a méně osídlených regionů, 

které jsou symbolicky odříznuty od zbytku Finska, je velmi obtížným 

úkolem. 

2.5.2. Informační gramotnost seniorů 

Druhým problémem je začleňování starších občanů do procesů informační 

společnosti. Tento problém je aktivně řešen od  90. letech minulého století jak 

vládou, tak dalšími státními institucemi. Různé formy podpory kurzů 

informační a počítačové gramotnosti i jiných aktivit v této oblasti již 

postupně přinášejí výsledky. Dalším faktorem znatelného pokroku, je fakt, že 

informační komunikační technologie jsou ve Finsku všeobecně přijímány, 

uznávány a podporovány prakticky všemi věkovými skupinami.  

Oficiální věk odchodu do důchodu je ve Finsku 63 – 68 let. Více než 15% 

finské populace je starší než 65 let, což znamená téměř jeden milion obyvatel. 

I zde je patrný trend stárnutí populace a zvyšování délky života.  V oblasti 

komunikace se předpokládá, že změny věkové struktury obyvatelstva zvýší 

spotřebu elektronických služeb a objem komunikace na dálku. Současným 

cílem je zajistit, aby komunikační sítě byly uživatelsky přívětivé pro všechny 

věkové skupiny. 

Využívání mobilních telefonů k osobním potřebám společenské interakce 

je ve Finsku stejně tak jako v jiných vyspělých zemích naprostou 

samozřejmostí. Statistiky z jara 2006 [Finsko, 2006] ukazují, že ve věkové 

skupině od 15 do 50 let vlastnilo mobilní telefon téměř 100 % respondentů. 

Ve věkové skupině od 50 do 74 let to bylo více než 90 % respondentů, což je 

zhruba 5 % nárůst oproti výsledkům stejného výzkumu v roce 2005. Jedná 

se tedy o prakticky zanedbatelný rozdíl. 

Schopnost používat osobní počítač se u věkové skupiny občanů od 60 

do 74 let zvýšila z 32% v roce 2005 na přibližně 42% v roce 2006 a podíl 
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občanů stejné věkové skupiny, kteří dokáží využívat internet, vzrostl zhruba 

o 8 % na celkových 35% v roce 2006 [Finsko, 2006]. 

U věkové skupiny od 15 do 50 let jsou výše uvedené hodnoty téměř 

stoprocentní a přibližně tři čtvrtiny občanů od 50 do 60 jsou schopny 

plnohodnotně využívat moderní informační a komunikační technologie. 

2.6. Příklady rozvojových projektů 

2.6.1. Národní politika rozvoje informační společnosti 

Cílem regionálního rozvoje je zastavení odlivu obyvatel z méně 

rozvinutých oblastí. V 60. letech 20. století se národní strategie regionálního 

rozvoje soustředily na zvýšení vzdělání a rozvoj informačních technologií 

v odlehlých regionech. Výsledkem bylo vytvoření nových univerzit po celé 

zemi. Univerzity hrají v současné době významnou roli při stimulaci 

regionálního rozvoje v odlehlých oblastech. Jako příklad mohou posloužit 

města Tampere, Oulu a Lappeenranta. V těchto univerzitních městech jsou 

hlavním zdrojem rozvoje především kapacity vytvářející znalosti, informace 

a inovace. 

Realizace první vládní strategie rozvoje informační společnosti byla 

zahájena v roce 1995 a byla zaměřena na začlenění všech obyvatel do procesů 

informační společnosti. Další národní strategie, které následovaly záhy, tuto 

myšlenku dále rozvíjí. 

Důležitá je také podpora místních vlád, podniků i veřejných iniciativ 

v jejich podnikatelských aktivitách. Programy na regionální úrovni bývají 

často mnohem plodnější než programy celonárodní. 

2.6.2. Regionální sítě 

Místní vlády přijaly odpovědnost za vytváření a udržování infrastruktury 

a jsou v první linii v kontaktu s občany. Ve Finsku je zřízeno 

19 samosprávných výborů a institucí, které vyhlašují projekty rozvoje 

informační společnost a systematicky získávají finance ze strukturálních 

fondů Evropské unie.  
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Jedním z nejambicióznějších byl projekt PARADDIS pro regionální rozvoj 

demokratické informační společnosti vyhlášený v roce 1998. Projektu se 

účastnilo pět regionů (Střední Finsko, Ostrobothnia, Jižní Ostrobothnia, 

Satakunta a Tampere) a jednotlivé dílčí projekty byly věnovány 

telematickým službám1 pro malé a střední podnikatele, rozvoji 

multimediálního průmyslu, distančnímu vzdělávání, využívání 

informačních technologií při práci, ve zdravotnictví i v rozvoji demokracie. 

Všechny projekty byly založeny na spolupráci mezi regionálními vládami, 

místními podniky a individuálními obyvateli.  

Mezi menší dobrovolné projekty patřil například projekt volného přístupu 

internetovým a intranetovým službám regionu Hämeelinna, projekt levného 

připojení k internetu pro občany a malé podniky, projekt informační sítě 

Koillismaa, projekt uspokojení komunikačních potřeb obyvatel málo 

osídlených oblastí nebo projekt místní elektronické sítě regionu Ii. 

Většina výše uvedených projektů ale nepřinesla nic jiného než zlepšení 

přístupu k rychlejšímu připojení k internetu. Úspěchem je také technologická 

modernizace místních samosprávných institucí a jejich síťové propojení. 

Přínosy, které by zapříčinily ekonomický růst regionů, jsou ovšem značně 

limitované [Castells, 2002]. 

2.6.3. Regionální síťová demokracie 

V oblasti demokracie šířené po síti byly zaznamenány spíše ojedinělé 

experimenty. Jeden z nich je označován jako „Továrna na myšlenky2“ a je 

realizován v Espoo, druhém největším městě Finska. Byla zde vytvořena síť 

pro mladé obyvatele, díky které mohou prezentovat, diskutovat a rozvíjet 

své nápady týkající se rozvoje města a potřeb mladých lidí. Díky této síti se 

podařilo uživatelům ve věku od 13 do 20 let prosadit například vybudování 

skate parku. Mladí občané se účastnili také diskuse o zřízení tramvajové 

linky do Helsinek a o mnoha dalších významných problémech [Bruck, 2000]. 

                                                 
1 Telematické služby jsou definovány jako služby, které poskytují telekomunikační přístup k centrálně 
uloženým informacím. 
2 Espoos’s Idea Factory 
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I když se jedná pouze o experiment, je to vhodný příklad využití internetu 

při demokratické účasti na rozhodování místní vlády. 

2.6.4. Výukový projekt v Upper Karelia 

Upper Karelia je chudým zemědělským regionem na východním okraji 

Finska s počtem obyvatel okolo 20 000. Příjmy ze zemědělské a lesnické 

činnosti klesají, mladí lidé odcházejí za prací do měst a je zde vysoká 

nezaměstnanost. 

Skupince místních obyvatel se podařilo získat finanční podporu místní 

vlády i fondu SITRA pro projekt rozvoje informační společnosti. Projekt byl 

zahájen v květnu roku 1998, kdy bylo vyškoleno 21 místních 

nezaměstnaných obyvatel, aby se sami stali instruktory kurzů počítačové 

a informační gramotnosti. Bylo vybudováno 30 internetových stánků 

v knihovnách, mládežnických centrech, obchodech, bankách a klubech pro 

nezaměstnané s volným přístupem k internetu. Instruktoři pomáhají 

občanům v těchto stáncích, pořádají samostatné kurzy ve školách i v klubech 

seniorů a v případě potřeby navštěvují občany i v jejich domovech. Veškerá 

podpora a kurzy jsou zdarma a pro všechny. Na začátku druhého roku 

tohoto projektu bylo nutné vyškolit dalších 17 nezaměstnaných studentů 

[Oksa, 2000]. 

Tento model byl rozšířen i do dalších okrajových regionů Finska 

za finanční podpory fondu SITRA. Klíčová osoba projektu, Ilpo Koskikallio, 

založila firmu Glocal a rozšířila své aktivity do ostatních částí Finska 

i Evropy. Klíčem k úspěchu tohoto projektu byla především vysoká úroveň 

dovedností a inteligence místních obyvatel.  

Ekonomický přínos tohoto projektu je opět poněkud limitovaný, protože 

rozšíření využívání internetu nevede samo o sobě ke snížení 

nezaměstnanosti. Pouze v případě, že se podaří v regionu Upper Karelia 

rozvinout podnikání v oblasti zemědělství, lesnictví, průmyslu nebo turismu, 

bude region schopen zabránit odlivu obyvatel [Castells, 2002].  
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2.6.5. Poznejte budoucnost svých dětí 

Projekt „Poznejte budoucnost svých dětí“ je jednou z mnoha aktivit pro 

zvyšování informační gramotnosti starších obyvatel [Castells, 2002]. Jedním 

z hlavních iniciátorů tohoto projektu byl Veli-Antii Savolainen, otec dvou 

dětí a velký příznivec spolupráce mezi školou a rodiči. Navrhl, že by děti 

mohly pomoci při zlepšování počítačové a informační gramotnosti svých 

rodičů.  

Vytvořil dobrovolnou skupinu učitelů, kteří dobře ovládají informační 

a komunikační technologie. Tito učitelé předali svým jedenáctiletým žákům 

pozvánku pro rodiče, aby přišli do školy a naučili se základní dovednosti, 

které jsou nezbytné pro uplatnění v informační společnosti, a tak se také 

dozvěděli, jakým směrem se bude ubírat budoucnost jejich dětí. Ve školách 

začali nadšení učitelé vyučovat skupinky rodičů. Někdy se k nim přidal 

i některý z rodičů, který byl odborníkem v oblasti informačních 

a komunikačních technologií. V mnoha případech žáci pomáhali vlastním 

rodičům nebo rodičům svých kamarádů.  

Kurzy se netýkaly pouze počítačové gramotnosti, ale také nových 

příležitostí, které přináší informační společnost. Těchto kurzů se celkem 

účastnily desítky tisíc dospělých a pro rodiče již nebylo problém založit si 

emailovou schránku nebo internetovou diskusi. Savolainen získal dokonce 

podporu Ministerstva školství pro vydání příručky ABC počítačových 

dovedností [Castells, 2002]. 

2.6.6. Projekt eTampete 

Projekt eTampere je příkladem dalšího typu rozvoje finské informační 

společnosti. V 80. a 90. letech prošlo město Tampere úspěšně transformací 

z průmyslového města na město s velkým podílem podniků zabývajících se 

vyspělými informačními a komunikačními technologiemi. Klíčovým zdrojem 

této přeměny byly dvě kvalitní univerzity a silné zaměření těchto univerzit 

na oblast informačních a komunikačních technologií [eTampere, 1999]. 
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V roce 1995 zde bylo zřízeno Regionální centrum odborných programů1, 

které se zaměřují na technické inženýrství, automatizaci, informační 

a komunikační technologie, mediální a obchodní služby založené na 

informacích a také technologie péče o zdraví. Druhým centrem bylo 

technologické centrum založené na partnerství Technické univerzity2 a města 

Tampere.  Trojúhelník  doplňuje Mediální centrum Finlayson3, které 

podporuje podniky zabývající se novými médii a informačními 

technologiemi.  

Město Tampere ve spolupráci s univerzitami a několika podniky vyhlásilo 

projekt eTampere v rámci programu eEurope, který připravil v roce 1999 

evropský komisař pro informační společnosti Drkli Liikanen [eTampere, 

1999]. Příprava tohoto projektu byla zahájena na jaře roku 2000 s plánem pro 

následujících pět let.  Cílem projektu eTampere je začlenění města Tampere 

do globální informační společnosti pomocí rozvoje veřejných služeb, které 

by měly vytvořit experimentální půdu pro nové informační a komunikační 

produkty a služby. To umožní rozšíření dalších podnikatelských aktivit 

[Castells, 2002]. Vývoj nových produktů by měl být řízen především 

společenskými trendy, potřebami a chováním spotřebitelů. Tampere se stalo 

předním světovým centrem výzkumu, rozvoje a aplikace informační 

společnosti pomocí vytvoření nových podnikatelských aktivit. 

Technologie se tak stávají nedílnou součástí společnosti a každodenního 

života. Základním úkolem tohoto projektu je naučit se předvídat, jak 

společnost přijme nové informační a komunikační technologie, a pomáhat 

tak výzkumným a rozvojovým programům.  

2.7. Nedostatky informační společnosti 

Finsko bezesporu rozvíjí společenské využití informačních 

a komunikačních technologií, přesto je zde zřetelná určitá neschopnost vlády 

dosáhnout cílů vytyčených v národních strategiích informační společnosti. 

Problémem je především pomalý postup kupředu, nedostatečně 

                                                 
1 Tampere Regional Center of Expertise Program 
2 Tampere University of Technology 
3 Finlayson Media Center 
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systematický přístup a nedostatek dynamiky a odhodlanosti. Sice již bylo 

realizováno množství projektů využití informačních technologií pro sociální 

účely, ale mnohé jsou stále jen plánovány [Castells, 2002].  

Finská ekonomika je úzce specializovaná na oblast informačních 

a komunikačních technologií a tento sektor se prudce rozvíjí a produktivita 

stoupá. Ovšem integrace informačních a komunikačních technologií do 

dalších oblastí ekonomiky a průmyslu je pomalá. Jedním z hlavních 

ekonomických úkolů je právě transformace tradičních výrobních odvětví 

finského průmyslu a řemesel. Je nutné začlenit vyspělé informační 

a komunikační technologie do produkce, managementu, marketingu, prodeje 

i služeb tradičních průmyslových odvětví [World Bank, 2006a]. 

Finská ekonomika potřebuje stále více odborníků s technickým vzděláním, 

kteří mají elán a nápady a věří v ně. Kapacita technických univerzit 

nedovoluje vzdělávat více lidí a zároveň ne všichni Finové touží 

po technickém vzdělání. Vzdělání v humanitních a sociálních vědách se 

dostává na stejnou úroveň jako technické vzdělání. Nedostatek této orientace 

v minulých letech může být příčinou nízké úrovně podnikatelského nadšení 

[Castells, 2002]. 

Základní ideou štědrého sociálního státu jsou rovné podmínky 

pro všechny občany kdekoliv ve Finsku. Tuto myšlenku ale narušuje fakt, že 

silná centra se stávají ještě silnějšími a slabé okrajové oblasti stále slábnou. 

Hospodářská recese na počátku 90. let 20. století nejvíce postihla právě 

ty skupiny občanů, kteří jsou nejvíce zranitelní. Úspory státního rozpočtu se 

nejcitelněji dotkly seniorů, mentálně postižených, léčících se alkoholiků 

a narkomanů. Naopak informační profesionálové jsou sociálně chráněni 

mnohem více než ostatní pracovní síla [Castells, 2002]. Platí zde tedy 

znepokojující pravidlo, že ti, kteří potřebují ochranu nejméně, mají ochranu 

nejsilnější, a ti, kteří jsou nejzranitelnější, jsou sociálně chráněni mnohem 

méně. 

Jiným významným problémem Finska je odliv vzdělaných 

a talentovaných odborníků z důvodů vysoké úrovně zdanění. Díky přísným 

imigračním zákonům, které jsou důsledkem silné národní identity, není 
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Finsko schopné přilákat dostatečné množství kvalifikovaných pracovních sil. 

Finové jsou etnicky homogenním národem a předsudky Finů proti cizincům 

by mohly být zdrojem vnitřní nestability. 

Ekonomika, ve které musí Finsko působit, je globální. Pokud se Finsko 

chce i nadále rozvíjet, musí se naučit existovat jako součást globální 

ekonomiky [World Bank, 2006a]. Silná národní identita se stává překážkou 

v začlenění do multikulturního a multietnického globálního světa. Podniky 

musí působit jako celosvětové jednotky v globální ekonomice a stát musí 

usilovat o příliv talentovaných jedinců a globálních investorů z celého světa. 
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3. Digitální propast a snahy o její překonání v Indii 

3.1. Úvodní informace 

Indie, respektive Indická republika, je druhou nejlidnatější zemí světa. 

Tato země jižní Asie s počtem obyvatel přesahujícím jednu miliardu 

a rozlohou 3 166 414 km2 je v současné době jednou z nejrychleji rostoucích 

ekonomik světa [Spojené státy americké, 2007]. Hustota zalidnění je zde 324 

obyvatel na km2, čímž lze Indii přirovnat například k Japonsku nebo Belgii. 

Indie byla od 19. století významnou britskou kolonií. Nezávislost získala 

v polovině 20. století a dodnes je členskou zemí Commonwealth of Nations1. 

V čele demokratické Indické republiky stojí prezident volený na pětileté 

období a vláda. Indie je rozdělena na 28 spolkových zemí s vlastní volenou 

vládou, 7 svazových teritorií a 593 okresů. 

Indie má celkem 23 oficiálních jazyků, z nichž nejvýznamnější je hindština 

a angličtina. Tyto dva jazyky jsou také používány při oficiálních 

příležitostech. Nejrozšířenějším náboženstvím je hinduismus a islám. Četné 

náboženské, územní i politické konflikty Indie škodí nejen ekonomické 

situaci, ale především lidem. 

70% Indů žije v zemědělských oblastech, i když v nedávných letech 

se zvýšila migrace do velkých měst, což vedlo k exponenciálnímu růstu 

městské populace. Mezi největší městské aglomerace patří Mumbai, Chennai, 

Kolkata, Delhi, Hyderabad a Bangalore. 

V době získání nezávislosti v roce 1947 byla gramotnost Indů na úrovni 

11%. Od té doby se podstatně zvýšila na 68,6%, ovšem výrazně převažují 

muži (58,28% gramotných žen, 78,8% gramotných  mužů) [Thadani, 2007]. 

3.2. Historické a ekonomické souvislosti 

Indická kultura patří mezi nejstarší na světě. První známky lidského 

života sahají do 3. tisíciletí př. n. l. Od konce 15. století jsou na indickém 

pobřeží zakládány první evropské osady a následně kolonie. Vyvrcholením 

                                                 
1 Commonwealth of Nations je volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií. 
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procesu kolonizace byl vznik Britské Indie v 19. století. Koncem období 

kolonizace byla indická ekonomika hodnocena jako jedna z nejhorších na 

světě. Průmysl se zde vůbec nerozvíjel a země se potýkala s problémem 

rychle rostoucí populace. Toto období je charakteristické hladomory 

a podvýživou velké části obyvatel.  

Díky mohutnému lidovému odporu ve 20. století proti britské nadvládě 

se podařilo Indii získat nezávislost. Podle Ústavy z roku 1950 je Indie 

demokratickou republikou. Až do 80. let 20. století se zde střídaly vlády, 

které více či méně inklinovaly k socialismu. Běžné byly státní intervence 

v oblasti soukromého podnikání, promíjení daní zemědělcům, minimální 

platy pro dělníky a státní vlastnictví těžkého průmyslu. Krátce po získání 

samostatnosti byly ale učiněny významné kroky v oblasti omezení 

diskriminace žen, zrušení kast a zvyšování vzdělanosti. Byly zde založeny 

tisíce základních škol, ale také mnohé vysoké školy a vzdělávací instituty. 

O tyto změny se zasloužil především Jawaharlal Nehru, první předseda 

vlády a bojovník za nezávislost. Významnou osobností indického politického 

i ekonomického života byla Indira Gandhi, nadšená zastánkyně 

socialistických ekonomických a politických metod. Díky vysoké míře 

korupce a její vysoce autoritativní vládě byla na základě politických 

nepokojů zbavena moci a následně uvězněna [Spojené státy americké, 2007]. 

V 80. letech 20. století dochází k prvním ekonomickým a politickým 

reformám, které měly za cíl přiblížit ekonomiku Indie k rychle se rozvíjejícím 

ekonomikám východoasijských tygrů. Za těmito reformami stál syn Indiry 

Gandhi, Rajiv Gandhi [Wikimedia Foundation, 2007]. Zasloužil se o otevření 

trhů mezinárodní konkurenci, zrušení vládních regulací měny, cestovního 

ruchu a zahraničních investic, zrušení cenové regulace, reformu daňového 

systému a celkovou liberalizaci ekonomiky, která ukončila monopolní 

postavení státu v mnoha odvětvích. Tyto změny umožnily soukromému 

sektoru produkovat komerční zboží bez vládní byrokracie a následný příliv 

zahraničních investic se významně zvýšil. Rajiv Gandhi také podporoval 

rozvoj vědy a technologií, což vyústilo v rozvoj telekomunikačního 

průmyslu a vznik sektoru ICT [Wikimedia Foundation, 2007]. Díky těmto 
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reformám začala indická ekonomika značně růst. Závažným problémem ale 

stále zůstala nezaměstnanost a neustále rostoucí populace. 

V roce 1991 se stal dvanáctým předsedou vlády Pamulaparthi Venkata 

Narasimha Rao, jehož základními hesly byly liberalizace, privatizace 

a globalizace [Wikimedia Foundation, 2007]. Vedoucí osobností ekonomické 

transformace byl Manmoham Singh, od roku 1991 ministr financí, následně 

od roku 2004 předseda vlády. Jeho reformy přispěly k dalšímu 

ekonomickému růstu. Jedním z důvodů byla privatizace velkých ztrátových 

státních společností. Vláda také schválila progresivní rozpočet, který 

podporoval další reformy, ale asijská finanční krize1 roku 1997 a politická 

nestabilita způsobily ekonomickou stagnaci. Bezesporu nejvýznamnějším 

Sighovým projektem byl Golden Quadrilateral2, díky němuž bylo vybudováno 

téměř 6 000 km dálnic a rychlostních silnic spojujících města Delhi, Mumbai, 

Kolkata a Chennai, tedy města ležící ve zcela opačných částech země.  

Nastupující generace vzdělaných profesionálů začala pohánět indickou 

ekonomiku kupředu a expandující ICT průmysl umožnil rozšíření počítačů 

a dalších technologií v Indii. Nové technologie zvýšily efektivitu téměř všech 

odvětví průmyslu. Zahraniční investice a využívání pracovníků indického 

pracovního trhu dále přispívají k dalšímu ekonomickému růstu. V Indii 

vznikla rozsáhlá střední třída, která zvýšila poptávku po spotřebním zboží. 

Nezaměstnanost začala klesat a počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby 

se snížil z více než 50% v roce 1977 na současných 26%. Tempo růstu HDP 

přesáhlo v letech 2004 a 2005 dokonce 8% [International Monetary Fund, 

2006].  

Indie nyní zažívá období ekonomického rozkvětu a drží se v popředí 

světové ekonomiky. Je považována za novou velmoc se silnou ekonomikou 

a rychle rostoucím HDP. Nadále zde ale přetrvávají závažné problémy. I přes 

četné projekty podporující odlehlé chudé zemědělské regiony přetrvává 

v těchto oblastech nízká úroveň vzdělanosti, zdravotní péče i infrastruktury.  

                                                 
1 Finanční krize postihla nejvíce Thaiwan, Indonésii, Singapur, Malajsii, Hong Kong, Japonsko a Jižní 
Koreu. 
2 Na konci února 2007 bylo dokončeno 95% veškerých plánů. 
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3.3. Úroveň telekomunikací 

Telekomunikační systém Indie byl dlouhou dobu v rukou státu. Teprve 

díky reformám v 90. letech 20. století se otevřel volné konkurenci. V současné 

době provozuje telekomunikační služby vláda i soukromé společnosti 

a konkurence v této oblasti způsobila, že ceny telefonních hovorů patří 

k nejnižším na světě. Mobilní telefony vytváří velkou konkurenci pevným 

telefonním službám, což vyústilo v zefektivnění služeb pevných telefonních 

operátorů. V roce 2004 poprvé počet hovorů uskutečněných mobilními 

telefony překročil počet spojení pomocí pevných telefonních linek [Telecom 

Regulatory of India, 2006]. 

Podle údajů z konce února 2007 přesáhl celkový počet telefonů1 v Indii 

počet 200 milionů [Telecom Regulatory of India, 2007]. Číslo to je úctyhodné, 

pokud ale vezmeme v úvahu počet obyvatel, zjistíme, že přibližně pouze 

18% obyvatel žijících v Indii vlastní telefon. Do roku 2010 by procento 

obyvatel vlastnících telefon mělo podle odhadů vzrůst na 30% [DoT eyes …, 

2007]. 

Využití internetu je v Indii ještě nižší než využití telefonů. V současné 

době využívá internet podle odhadů 100 milionů obyvatel, což je přibližně 

10% celkové populace. 

Je třeba ale také vzít v úvahu, že v Indii pracují dvě třetiny obyvatel 

v zemědělství, 26% obyvatel žije pod hranicí chudoby [Narayan, 2006] a 30% 

obyvatel zůstává negramotných. 

3.4. Informační společnost? 

Rychlý ekonomický růst Indie zapříčiněný především rozvojem ICT 

průmyslu vyvolal diskuse o tom, zda lze Indii považovat za informační 

společnost, případně jak rychle může tohoto stavu dosáhnout. Navzdory 

výrazným pokrokům v rozšíření pevných i mobilních telefonů, počítačů 

a internetu je Indie hodnocena z hlediska rozšíření ICT poměrně špatně 

[Telecom Regulatory of India, 2007].  

                                                 
1 V tomto případě se jedná o mobilní i pevné telefony. 
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Jedním z důvodů je rychlé rozšiřování ICT především v městských 

oblastech. Bez podpory vlády se zajisté nepodaří rozšířit ICT i do odlehlých 

zemědělských oblastí. Podpora by se měla týkat nejen rozšiřování přístupu 

k ICT, ale také zvyšování informační gramotnosti a schopností efektivního 

využití ICT. Tato překážka informační společnosti úzce souvisí 

s nedostatečnou úrovní vzdělání a vysokým stupněm negramotnosti. 

Vzdělávací systém není založen na poptávce pracovního trhu a nenabízí ani 

efektivní programy celoživotního vzdělávání. 

Indie se sice může chlubit velkým množství vysoce kvalifikovaných 

a vzdělaných ICT specialistů, ale jejich počet je vzhledem k celkovému počtu 

obyvatel nepatrný. Nedostatek spolupráce vzdělávacích institucí s praxí ICT 

společností je dalším problémem na cestě k informační společnosti. Indie 

neposkytuje dostatečné inovační prostředí, které by podporovalo nové 

nápady a chybí také legislativa pro ochranu intelektuálního vlastnictví. 

Přínos ICT závisí na existující úrovni ekonomického rozvoje. ICT mohou 

existující výhody zefektivnit, ale nemohou v žádném případě nahradit 

nedostatečnou základní infrastrukturu. Ceny telekomunikačních služeb jsou 

sice díky silné konkurenci jedny z nejnižších na světě, ale stále existují 

vesnice bez možnosti telefonního spojení. 

Indie má jistě velký potenciál stát se plnohodnotnou informační 

společností, ve které budou informační technologie efektivně využívány pro 

zvyšování blahobytu společnosti. Tento potenciál představuje především 

rychlý rozvoj ICT průmyslu. Skutečný posun směrem k informační 

společnosti ale nebude znatelný bez rozvoje lidského potenciálu [Konana, 

2002]. 

3.5. Hlavní problémy 

3.5.1. Chudoba 

První digitální propastí, která je zároveň původcem i dalších, lze 

považovat rozdíl mezi bohatými a chudými, nebo také mezi těmi, kdo vlastní 

mobilní telefon, počítač a připojení k internetu, a mezi těmi, kdo tyto 

vymoženosti nevlastní. V roce 2002 byl v Indii celkový počet obyvatel, kteří 
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vlastnili telefonní připojení, na  úrovni 3% celkové populace [Keniston, 2004]. 

V současné době se toto číslo pohybuje kolem 18% [DoT eyes …, 2007], což 

vypovídá o rychlém  rozšiřování telefonních služeb. Ovšem ve srovnání 

například s vyspělými evropskými zeměmi, kde se procento obyvatel 

vlastnících telefonní připojení obvykle pohybuje nad hranicí 90%, to 

je skutečně málo. Podobná čísla lze sledovat také v případě počítačů 

a připojení k internetu. 

Indové, kteří vlastní mobilní telefon, počítač a připojení k internetu, tvoři 

malou skupiny bohatých a úspěšných obyvatel, kteří jsou také schopni 

domluvit se anglicky. Indie ale i přes svůj rychlý ekonomický růst stále patří 

mezi chudší společnosti světa s vysokou úrovní korupce, kde 26% obyvatel 

žije pod hranicí chudoby [Wikimedia Foundation, 2007]. Velké množství 

Indů žijících především v chudých zemědělských oblastech trpí nedostatkem 

plnohodnotné stravy, nedostatečnou zdravotní péčí a často i nedostatkem 

pitné vody. V těchto případech jsou myšlenky na vzdělání nebo možnost 

telefonního připojení druhořadé. Bohatí Indové žijí prakticky bez výjimek ve 

městech, kde mají lepší možnosti dále se rozvíjet a uspokojovat své potřeby. 

3.5.2. Vzdělání 

S problémem chudoby souvisí problém nedostatečného vzdělání většiny 

obyvatel. I když tradice vzdělávání patří v Indii mezi nejstarší v zemi, lze 

pozorovat značnou rozpolcenost. Vládní výdaje plynoucí do vzdělávání se 

stále zvyšují, přesto existují v Indii stále problémy se zajištěním základní 

úrovně vzdělání. 30% Indů je zcela negramotných a desítky milionů dětí 

vůbec nechodí do školy. Protipólem k tomuto stavu jsou vysoce kvalitní 

univerzity, jako je například technologická univerzita Indický technologický 

institut1.  

3.5.3. Jazyková bariéra 

Chudoba a nedostatečná úroveň vzdělávání jsou spjaty s jazykovou 

bariérou. Jazykem informační doby je angličtina. 60 - 80% všech webových 

                                                 
1 Indian Institute of Technology 
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stránek je v angličtině, ostatní nejčastěji v japonštině, němčině, francouzštině, 

španělštině nebo čínštině [Keniston, 2004]. Indie byla dříve britskou kolonií, 

proto má lepší předpoklady ve znalosti angličtiny než například Čína. 

Angličtina také patří mezi oficiální jazyky. Podle odhadů zde ale anglicky 

hovoří pouhých 10% indické populace [Keniston, 2004]. Jedná se opět 

o úspěšné a vzdělané jedince, kteří žijí ve městech a pracují v technických 

a technologických oblastech. Pro zbytek populace, která se dorozumívá 

nejrůznějšími indickými jazyky a dialekty, je tato bariéra informační doby 

prakticky nepřekonatelná. Všechny hojně využívané a rozšířené operační 

systémy a software vyžadují znalost angličtiny. V důsledku toho jsou 

počítače a internet pro většinu Indů prakticky nepřístupné.  

Hrstka indických programátorů se sice začala zabývat tvorbou software 

v indických jazycích, protože si uvědomují velikost potenciálního trhu, ale 

jejich snahy jsou zatím pouze v začátcích. Cesta k vytvoření prosperujícího 

trhu se softwarem v indických jazycích je ještě dlouhá, a to nejen z důvodů 

nízkého rozšíření používání ICT, ale také díky velkému množství jazyků 

a dialektů, které se v Indii používají. 

3.5.4. Vznik elity 

Ke třem výše popsaným problémům je možné ještě připojit vznik nové 

elitní skupiny, která se odlišuje od ostatních obyvatel. Jedná se o jedince, 

kteří profitují z úspěšného průmyslu ICT a jiných oblastí znalostní 

ekonomiky, jako je například biotechnologie nebo farmakologie. Absolventi 

prestižních indických univerzit se zaměřením na technologie, strojírenství, 

přírodní vědy a chemii mají mnohem vyšší příjmy než absolventi jiných 

oborů a žijí zcela odlišným způsobem života [Keniston, 2004]. Tato elitní 

skupina bývá označována jako digerati1. 

Nová elitní skupina se významně odlišuje od původní indické elity, jejíž 

privilegia byla založena na příslušnosti k vyšší kastě, zděděném bohatství 

a rodinných kontaktech. Skupina digerati je založena na intelektu, vzdělání, 

podnikavém duchu a schopnosti využití znalostí. Životní styl této skupiny je 
                                                 

1 Toto slovo vzniklo spojením digital a literati a označuje elitní skupiny obyvatel, kteří stojí na vrcholu 
ICT průmyslu. 
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označován jako kosmopolitní. Digerati tvoří klientelu světoznámých butiků, 

kaváren, cestovních kanceláří a mezinárodních leteckých společností a žijí 

v luxusních bytech na okrajích velkých měst [Keniston, 2004]. 

Otázkou ale zůstává, zda se prosperita a úspěšnost této elity rozšíří i na 

zbytek společnosti, nebo zda se budou propastné rozdíly i nadále zvětšovat. 

Je ale dobré investovat do ICT v oblastech, kde chybí základní vzdělávací 

instituce? Mohou ICT pomoci uspokojit základní lidské potřeby 

negramotných lidí? 

3.6. Snahy o překonání 

3.6.1. Národní politika rozvoje informačních technologií 

Indická vláda si je vědoma příležitostí, které představují ICT a považuje 

je a prostředek transformace současné společnosti na společnost znalostní. 

ICT mohou Indii pomoci stát se silným a prosperujícím národem.  

Akční plán informačních technologií1, který v roce 1998 vyhlásil ministerský 

předseda Shri Atal Bihari Vajpayee, měl poměrně odvážné cíle, o kterých již 

dnes lze říct, že zůstaly nenaplněny. Cílem tohoto plánu bylo zlepšení 

informační infrastruktury, zahájení rychlého rozšiřovaní internetu v rámci 

celého národa, rapidní zvýšení vývozu produktů indického ICT průmyslu, 

ale i rozšíření tohoto průmyslu po celé zemi a v neposlední řadě zajištění 

přístupu k ICT pro všechny do roku 2008 [Indie, 1998]. Poslední cíl vyžaduje 

zvýšení počítačové gramotnosti, zvýšení počtu ICT profesionálů, rozšíření 

počítačů i do odlehlých zemědělských oblastí a zřízení veřejných 

multimediálních center. 

Další plány rozvoje informačních technologií na národní úrovni si opět 

kladou za cíl zvyšování počtu pracovních příležitostí v ICT oblastech, 

zvyšování investic do ICT, zvyšování informační a počítačové gramotnosti, 

zřizování veřejných informačních center, vytvoření a rozšíření eGovernment, 

vylepšování standardů a podporu soukromého sektoru ve vytváření 

infrastruktury. 

                                                 
1 Information Technology Action Plan 
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Plány v oblasti ICT v Indii na národní úrovni vytváří jistý rámec pro vznik 

a rozvoj strategií jednotlivých států. Každý stát Indie má vlastní strategii 

rozvoje informační společnosti, která je založena na místních podmínkách. 

3.6.2. Datamation Foundation 

Datamation Foundation je neziskovou organizací se sídlem v Delhi. Jejím 

hlavním cílem je vymýcení extrémní chudoby a hladovění, umožnění 

základního vzdělání pro všechny, zajištění rovnoprávného postavení žen 

v indické společnosti, snižování kojenecké úmrtnosti, boj s HIV a jinými 

nemocemi, vytváření pracovních příležitostí v zemědělských oblastech 

a poskytování technologických, společenských a administrativních řešení pro 

rozšiřování ICT  a informačních kiosků [Datamation Foundation, 2001].  

Nadace vytváří a zaštiťuje projekty a programy ve všech výše uvedených 

oblastech. Jedním z programů, který přímo řeší překonávání digitální 

propasti, je program s názvem „ICT pro dosažení nedosažitelného1“. Tímto 

programem nadace dokazuje, že velmi dobře rozumí příležitostem, které 

nabízí informační doba, a neustále hledá, vytváří a implementuje inovativní 

způsoby překonání digitální propasti. Výše uvedený program je také 

podporován organizací UNESCO a usiluje o rozšíření ICT mezi nejchudší 

vrstvy. Datamation foundation spolupracuje s místními vládami 

a soukromým sektorem při vytváření informačních kiosků a místních 

multimediálních center. Základním cílem tohoto programu je vytvoření 

rovnoprávného postavení všech komunit společnosti, vyřešení problému 

nezaměstnanosti mladých a nerovnoprávných postavení žen v pracovních 

i společenských procesech [Datamation Foundation, 2001]. 

Program „Venkovská informační centra2“ podporuje vznik multifunkčních 

informačních center v celé zemi. Tato multifunkční informační centra 

spolupracují s místními vládami následně vytváří projekty jako například 

Akshya3 ve státě Karela4. Tyto projekty poskytují informace a zpřístupňují 

                                                 
1 ICT's for reaching the unreached 
2 Village information centres 
3 viz. následující  odstavce 
4 Stát Karela leží v jihozápadní části Indie a patří k regionům s vysokou mírou nezaměstnanosti. 



 

47 

služby především zemědělským komunitám. Základním cílem těchto 

projektů je zvýšení přístupu venkovských obyvatel k vládním, obchodním 

a společenským elektronickým službám, vytvoření trvale udržitelného 

obchodu s ICT v zemědělských oblastech, snížení chudoby a rozvoj tržních 

příležitostí pro malé, střední i velké indické podnikatele.  

3.6.3. Akshaya – Vytvoření znalostní společnosti 

Projekt Akshaya, který si klade za cíl transformaci indické společnosti 

na společnost znalostní,  byl vyhlášen v roce 2002 prezidentem Andul 

Kalamem. Základním cílem tohoto projektu je překonání propasti mezi 

informačně bohatými a informačně chudými, rozšíření přístupu 

k informacím a vzdělávání vytvoření společnosti, která bude vydělávat 

na znalostech [Government of Karela, 2006].  

V pilotní fázi tohoto projektu byl vybrán jeden člověk z každé rodiny 

v regionu Malappuram. Tito jedinci byli seznámeni se základními funkcemi 

počítačů a internetu a také s přínosy, které ICT nabízejí. Bylo zde také 

vytvořeno 617 multifunkčních informačních center, označovaných jako 

e-kendra. Nikdo v regionu Malappuram to nemá k nejbližšímu e-kendra dále 

než 3 km. Díky tomuto projektu vzniklo v regionu také 3 000 nových 

pracovních příležitostí.  

Následně bylo započato rozšiřování projektu Akshaya do celého státu 

Karela, kde bylo celkem vytvořeno přibližně 5 000 informačních center 

e-kendra, která umožňují neomezený přístup zemědělské populace 

ke službám ICT. Obyvatelé mohou využívat služby jako například 

elektronický styk s úřady, elektronické vzdělávání, elektronické obchodování 

nebo elektronické bankovnictví. Projekt také předpokládá vytvoření 

vlastních elektronických zdrojů, zlevnění komunikace a celkové zrychlení 

pronikání počítačů do domácností [Government of Karela, 2006].  

3.6.4. Sarva Shiksha Abhiyan – Vzdělání pro všechny 

Projekt Sarva Shiksha Abhiyan je jedním z nejvýznamnějších programů 

indické vlády v oblasti vzdělávání. Usiluje o celkové zvýšení kvality 

a dostupnosti vzdělávání a zlepšení vybavení škol nejen moderními 
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informačními technologiemi, ale základními učebními pomůckami, jako jsou 

například učebnice. Cílem tohoto projektu je vytvořit v Indii takové 

prostředí, ve kterém budou mít všechny děti bez rozdílu pohlaví a místa 

bydliště možnost získat kvalitní základní vzdělání [Indie, 2006].  

Díky tomuto projektu již bylo založeno velké množství škol 

v zemědělských oblastech s vysokou mírou negramotnosti, nezaměstnanosti 

a chudoby. Se zakládáním škol v těchto oblastech souvisí také budování 

základní infrastruktury, například místního vodovodu nebo veřejných toalet.  

V místech, kde školy již existují, usiluje projekt Sarva Shiksha Abhiyan 

o zajištění dostatečně kvalifikovaných pedagogů a dodatečné vybavování 

škol. Kvalifikace ale i počty současných pedagogů jsou zvyšovány. Projekt 

Sarva Shiksha Abhiyan bere taky zvláštní ohled na vzdělávání dívek, 

postižených  a jinak znevýhodněných dětí [Indie, 2006].  

Podle původního harmonogramu tohoto projektu by v roce 2007 měly 

všechny děti Indie absolvovat nejméně pět let základní školy, v roce 2010 

by měly mít všechny děti k dispozici osmileté základní vzdělání [Indie, 

2006]. I když je již teď jasné, že se některé cíle nepodařilo dodržet 

ve stanoveném časovém harmonogramu, došlo k výraznému zlepšení situace 

v oblasti zvyšování vzdělanosti. 

3.6.5. Computer-based funkcional literacy (CBFL) 

Program Computer-based funkcional literacy (CBFL) vznikl na základě 

aktivity Tata Group, což je jedno z nejstarších, největších 

a nejrespektovanějších indických podnikatelských seskupení. Zahrnuje 

celkem 96 společností různých odvětví a iniciativy tohoto seskupení změnily 

životy tisícům obyvatel žijících v různých částech Indie. 

Program CBFL poskytuje řešení pro negramotné dospělé obyvatelstvo. 

Nabízí novou metodu, jak se mohou obyvatelé rychle naučit číst. Zahrnuje 

výukový software, multimediální prezentace a tištěné materiály. Kurz 

je vytvořen tak, že ho lidé dokáží s pomocí animací a hlasové navigace 

ovládat bez nutnosti stálé pomoci učitele. Do výukového kurzu se podařilo 
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také implementovat různé indické jazyky a dialekty [Tata Consultancy 

Services, 2005]. 

Kurzy byly vytvořeny na popud rozhodnutí vlády v roce 1998 zvýšit 

gramotnost dospělých jedinců  v zemi. Běžné kurzy gramotnosti vyžadují 

kvalifikované učitele a minimálně šest měsíců namáhavé práce ve třídě. Tyto 

programy často ztroskotaly na nedostatku učitelů a nedostatečné trpělivosti 

zainteresovanosti negramotných obyvatel.  

Pomocí výukového kurzu programu CBFL se negramotní lidé naučí číst 

během 10 až 12 týdnů bez nutnosti neustálého odborného dohledu [Tata 

Consultancy Services, 2005]. Získání schopnosti číst vyvolá u většiny 

absolventů také potřebu naučit se psát a počítat. Běžný kurz má mezi 15 a 20 

účastníky a koná se ve večerních hodinách pod dohledem jednoho 

instruktora. 

Počáteční cílovou skupinou byli lidé ve věku od 15 do 30 let, tedy lidé 

v ekonomicky i biologicky nejproduktivnějším věku. Prvotní experiment 

programu CBFL byl zahájen ve vesnici Beeramguda ve státě Andhra 

Pradesh1 v únoru roku 2000. Následovalo rozšíření do 80 dalších míst tohoto 

státu [Tata Consultancy Services, 2005]. V počátcích tvořily většinu 

instruktorů učitelé v důchodovém věku, ale v současné době rozšířily jejich 

řady i první úspěšní absolventi tohoto programu. Program probíhá 

v současné době ve státech Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, 

Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal [Tata Consultancy Services, 

2005]. Pomohl již více než 20 000 lidem naučit se číst a představuje 

obrovskou možnost pro tisíce dalších. 

Mezi největší výhody patří krátká doba, za kterou se účastníci naučí číst, 

dále poměrně nízké náklady ve srovnání s jinými projekty, a také fakt, že 

kvalifikovaní učitelé nejsou podmínkou pro absolvování kurzu. Software 

kurzu není systémově příliš náročný, proto jsou často používány vyřazené 

počítače. 

                                                 
1 Stát Andhra Pradesh je situován na jižním pobřeží Indie. 
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Projekt se ale samozřejmě také potýká s mnoha problémy, jako 

je například nekvalitní elektrická síť v některých zemědělských vesnicích. 

Problém spočívá také v tom, jak přesvědčit negramotné domorodce tyto 

kurzy vůbec navštěvovat. 

3.6.6. Experimentální informační vesnice v Pondicherry 

Pondicherry je regionem státu Tamil Nadu1 a nachází se přibližně 160 km 

od města Chennai. V roce 1998 zde byl vyhlášen projekt Experimentální 

informační vesnice, jehož cílem bylo zjistit, zda ICT mohou mít pozitivní vliv 

na život zemědělců v Indii [Balaji, 2004]. Klíčovým přínosem trvale 

udržitelného zemědělského rozvoje jsou právě informace. 

Projektu se účastnilo pět vesnic v oblasti o velikosti kruhu s poloměrem 

přibližně 15 km. Operační centrum projektu bylo umístěno ve větší vesnici 

Villianur, kde bylo zpřístupněno místní informační centrum s telefonním 

připojením a připojením k internetu. Do té doby byly dominantními zdroji 

informací místní obchodníci, tržiště nebo dodavatelé zemědělských surovin. 

Existovaly také určité informační kanály mezi jednotlivými rodinami. 

V polovině roku 2000 byla založena informační centra na dalších pěti 

místech. Tato centra získala potřebné vybavení, software a vyškolení 

místních dobrovolníků. Během prvních dvou týdnů se dobrovolníci z řad 

místních obyvatel naučili ovládat osobní počítač s operačním systémem 

MS Windows,  posílat emailové zprávy prostřednictvím MS Exchange, 

vytvářet dokumenty s pomocí MS Word2. Museli se také naučit základní 

údržbu počítače. Mezi takto vyškolenými dobrovolníky se našli také jednici, 

kteří ve svém vzdělávání dále pokračovali a naučili se například základy 

jazyka HTML. 

Tento projekt umožnil přístup místních obyvatel k dynamickým 

informacím o cenách a dostupnosti zemědělských surovin. Obyvatelé ale 

požadují také informace týkající se péče o zdraví, péče o děti a o možnostech 

vzdělávání se. Centrum projektu ve Villianur mělo k dispozici krátce 

                                                 
1 Stát Tamil Nadu leží v jihovýchodní části Indie. Hlavním městem je Chennai. 
2 Je používán font I-LEAO Tamil. 
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po zahájení projektu také několik databází v místním jazyce. Tyto databáze 

pokrývaly oblasti informací o právech zemědělských rodin, pojištění úrody, 

škůdcích, nemocnicích a lékařích regionu a také autobusové a vlakové jízdní 

řády [Balaji, 2004]. 

3.7. Zhodnocení situace 

I když je Indie zemí, kde byl v oblasti rozvoje informačních technologií, 

zvyšování gramotnosti a vzdělanosti obyvatel a překonávání digitálních 

propastí zaznamenán velký posun kupředu, nelze stále mluvit 

o plnohodnotné informační společnosti a pravděpodobně to nebude možné 

ani v nejbližší budoucnosti. 

Mnohé projekty zůstaly z větší či menší části pouze jakousi vizí nebo 

neuskutečněným snem. Určité projekty skončily předčasně s neúspěchem 

díky nedostatečné koordinaci,  znalosti místního prostředí a potřeb místních 

obyvatel. Je velmi obtížné přesvědčit negramotné obyvatele chudých 

zemědělských oblastí, kteří žijí pod hranicí chudoby, aby se učili používat 

moderní ICT. Přístup a využívání ICT jejich základní potřeby, jako 

je plnohodnotná strava, lékařská péče a dostatek pitné vody, v jejich 

současné pozici nevyřeší.  

Problémy informační gramotnosti nelze řešit odděleně od ostatních 

problémů společnosti. Situace v Indii vyžaduje komplexní řešení všech 

problémů, které spolu úzce souvisejí. 
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4. Komparace přístupů ve Finsku a v Indii 

4.1. Základní údaje 

Finsko a Indie jsou naprosto rozdílnými zeměmi a jakékoliv jejich 

srovnávání je již na první pohled velmi obtížné. Přesto lze vysledovat určité 

společné znaky a podobné problémy.  

Zatímco Finsko je typickou skandinávskou zemí ležící na severu Evropy, 

Indie se nachází v jižní Asii. Finsko patří k malým zemím s  nízkou hustotou 

osídlení a několika miliony obyvatel. Indie je naopak hustě osídlená, rozlehlá 

země a počet obyvatel přesahuje jednu miliardu. Jistě by se dalo najít 

mnohem více takto protikladných údajů. 

Mezi společné znaky, které ovlivnily vývoj, jistě patří určitá sounáležitost 

s komunistickým režimem Sovětského svazu a minulost, ve které byly tyto 

země součástí jiných zemí. Je sice pravda, že tyto dva znaky by se daly 

přiřadit desítkám dalších zemí, přesto je považuji za velmi významné. Ať už 

se jedná o nadvládu Švédů, Sovětského svazu nebo Britů, nemohl se ani 

jeden z národů vyvíjet bez omezení. Zatímco Finsko trpělo přímou 

nadvládou Sovětského svazu a po získání nezávislosti bylo považováno 

za satelitní zemi, vrcholní představitelé indického státu inklinovali 

k socialistickým myšlenkám dobrovolně. 

V neposlední řadě je nutné zmínit zaměření těchto zemí. Jak Finsko tak 

Indie byly do nedávné doby čistě zemědělskými státy. Rozvoji efektivního 

zemědělství a na něj navazujícího průmyslu bránilo finské chladné podnebí 

a celková indická zaostalost.  

4.2. Ekonomika a informační společnost 

V současné době patří jak Finsko tak Indie k jedněm z nejsilnějších 

a nejrychleji rostoucích ekonomik světa, což u obou zemí způsobil prudký 

rozvoj ICT průmyslu a příbuzných odvětví. Podle růstu reálného HDP lze 

usuzovat, že indická ekonomika je silnější a roste dlouhodobě rychleji než 

ekonomika finská. I ekonomická krize na počátku 90. let se ve Finsku 
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projevila znatelně silněji než v Indii. O kvalitě ekonomiky však nelze 

usuzovat pouze podle hodnot HDP. 
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Graf č. 1: Srovnání hodnot růstu reálného HDP (v %) ve Finsku a v Indii  
 [International Monetary Fund, 2006]. 

Hlavní pilíř ekonomického rozvoje profitujícího z ICT průmyslu a s tím 

souvisejícího rozvoje informační společnosti tvoří ve Finsku kvalitní 

vzdělávací systém zaměřený na technické a technologické oblasti a propojení 

vzdělávacích institucí s praxí. Indie sice také usiluje o kvalitní vzdělávání 

v těchto oblastech a byl zde zaznamenán značný pokrok. Absolventi 

významných indických univerzit přispívají k ekonomickému růstu, přesto 

zde zůstává hlavním zdrojem ekonomického růstu a přílivu zahraničních 

investic především levná pracovní síla. 

Rozvoj informační společnosti je dalším bodem, ve kterém jsou 

srovnávané země pozoruhodné. Obě země usilují o vytvoření a rozvoj 

plnohodnotné a fungující informační společnosti. Zatímco Finsku se to již 

podařilo a je mnohdy považováno za vzorovou informační společnost, Indie 
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má ještě dlouhou cestu před sebou a o informační společnosti zde ještě nelze 

mluvit.  

Samozřejmě i Finsko má své problémy, jako je například odliv obyvatel 

z venkovských regionů, nesystematický přístup v dosahování cílů 

informačních strategií, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, odliv 

kvalifikované pracovní síly z důvodů vysokého zdanění nebo problémy 

s integrací do současného globálního světa, přesto lze konstatovat, že 

digitální propast ve Finsku stagnuje nebo se v některých specifických 

oblastech snižuje. Indie naproti tomu řeší problémy, které jsou často spojené 

se základními lidskými potřebami, jako je základní infrastruktura, 

negramotnost, chudoba nebo vzdělání. Digitální propast se zde již 

neprohlubuje tak rychlým tempem, jako tomu bylo v době prvotního rozvoje 

informačních technologií, přesto jsou zde rozdíly propastné a bude nutné 

ještě vynaložit velké úsilí na to, aby byly odstraněny, pokud 

to je v dohledném časovém horizontu vůbec možné. 

4.3. Hodnocení na mezinárodní úrovni 

4.3.1. Finsko 

Finsko dosahuje podle nejaktuálnějšího hodnocení1 Mezinárodní 

telekomunikační unie hodnoty indexu DAI2 0,793 [World Economic Forum, 

2007a]. Znamená to 5. – 9. místo společně s Nizozemím, Norskem, Hong 

Kongem a Tchai-wanem. Tyto země patří k zemím vysokým přístupem 

k ICT. Nemají problémy s infrastrukturou, ICT jsou cenově dostupné a lidé je 

dokáží efektivně využívat. Index NRI4 Světového ekonomického fóra 

v hodnocení za období 2006-2007 umisťuje Finsko dokonce na 4. pozici 

s hodnotou 5,595 [World Economic Forum. 2007b]. Před Finskem už je jen 

Dánsko, Švédsko a Singapur. 

Světové ekonomické fórum ohodnotilo Finsko v letech 2000 - 2002 třikrát 

za sebou jako nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa. Nejvýznamnějšími 

                                                 
1 Data jsou z roku 2006. 
2 Digital Access Index, viz kapitola 1.2.7. Ukazatele digitálních propastí. 
3 Pro mezinárodní srovnání viz. graf č. 2. 
4 Network Readiness Index, viz kapitola 1.2.7. Ukazatele digitálních propastí. 
5 Pro mezinárodní srovnání viz. graf č. 3. 
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zdroji konkurenceschopnosti jsou síťová připravenost, investice 

do výzkumu, kreativní prostředí a rovné příležitosti pro všechny [World 

Bank, 2006a]. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj1 hodnotí 

Finsko jako zemi, která se již dostala na vrchol v oblasti ekonomického růstu 

a rozvoje informační společnosti. Hlavním a pravděpodobně nejtěžším 

úkolem pro Finsko bude udržet se na tomto vrcholu. Mezi významné oblasti, 

které otevírají Finsku možnosti pro další růst, patří rozvoj technologií 

zpracovávajících papír, dále ICT a nanotechnologií [Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj, 2000b]. 

4.3.2. Indie 

Indie si prozatím vede mnohem hůře. DAI dosahuje hodnoty 0,322, což 

znamená 119. – 120. místě společně s Kyrgyzstánem [World Economic 

Forum, 2007a]. V celkovém hodnocení se tedy jedná o zemi se středním 

přístupem k ICT. Nízká úroveň tohoto ukazatele je způsobena především 

nedostatečnou infrastrukturou. Rozmezí ukazatele DAI pro skupinu zemí se 

středním přístupem k ICT je 0,49 – 0,3. Indie se tedy dostala ze skupiny 

s nízkým přístupem k ICT, ale její cesta k vyspělým zemím s vysokou 

hodnotou ukazatele DAI je ještě dlouhá. Hodnocení pomocí indexu NRI je 

o něco pozitivnější. S hodnotou 4,063 Indie obsadila 44. místo [World 

Economic Forum, 2007b].  

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj i Světová banka4 

hodnotí Indii z ekonomického hlediska a z hlediska jejího obrovského 

potenciálu velmi pozitivně. Rapidní rozvoj ICT průmyslu díky vysoce 

kvalifikovaným ICT profesionálům způsobil rychlé tempo růstu ekonomiky. 

Růst HDP, nízké úrokové sazby, zlepšující se podnikatelské prostředí 

a zvyšující se investice a prosperita ICT průmyslu umožňují další 

ekonomický rozvoj země a postupnou transformaci na znalostní ekonomiku 

[World Bank, 2007]. Ekonomický růst umožňuje řešit současné problémy, 

jako je chudoba, negramotnost a nízká úroveň zdravotní péče.  

                                                 
1 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
2 Pro mezinárodní srovnání viz. graf č. 2. 
3 Pro mezinárodní srovnání viz. graf č. 3. 
4 World Bank 
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Graf č. 2: Srovnání vybraných zemí dle hodnot indexu DAI  

 [World Economic Forum, 2007a]. 
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Graf č. 3: Srovnání vybraných zemí dle hodnot indexu NRI  

 [World Economic Forum, 2007b]. 
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5. Závěr 

5.1. Zkušenosti aplikovatelné v jiných zemích 

Indie i Finsko jsou naprosto odlišnými a specifickými zeměmi, ale spojuje 

je aktivní snaha o rozvoj informační společnosti i překonání digitální 

propasti. Mnohé projekty s cílem zmírnit nebo překonat digitální propast 

skončily neúspěchem. Hlavním důvodem byla neznalost konkrétního 

prostředí. Mnohé projekty jsou sice aplikovatelné i v jiných zemích, ale 

je třeba je vždy upravit dle specifik místního prostředí. Úspěšné i neúspěšné 

projekty je možné vzít jako ponaučení pro realizaci politiky překonávání 

digitální propasti v různých zemích včetně České republiky. V následující 

části budou stručně nastíněny pouze obecné zásady na cestě k informační 

společnosti. 

Prvním předpokladem pro úspěšné zmírňování nebo překonávání 

digitální propasti je velmi dobrá znalost prostředí. Mnohé projekty 

ztroskotaly díky tomu, že byly organizovány z centra bez detailní znalosti 

konkrétních podmínek. Často jsou přebírány projekty aplikované v jiných 

zemích, aniž by byly upraveny podle skutečných podmínek. Projekt nemůže 

být úspěšný, pokud nebude poskytovat řešení základních problémů dané 

společnosti. Jedním z hlavních předpokladů úspěšnosti projektů je to, že jsou 

primárně uspokojeny základní lidské potřeby. Teprve potom se budou lidé 

zajímat o ICT. Ale to opět jen tehdy, pokud jim budou nabízet pomoc při 

řešení jejich každodenních problémů. ICT mohou být úspěšné pouze pokud 

pomohou vytvořit efektivnější způsob uspokojování základních lidských 

potřeb a plnění základních lidských práv [Keniston, 2004]. 

Dalším problémem mnohých projektů je jejich zaměření na využívání 

počítačů, e-mailu nebo zvyšování přístupu k internetu. Ostatní technologie, 

které jsou založeny na používání počítačových technologií, jako jsou 

například čipy nebo satelitní přenos informací, jsou často opomíjeny. Ale 

právě tyto technologie nabízí efektivní pomoc při řešení základních životních 

situací místních obyvatel. 
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Nezbytností se také stává používání místního jazyka a zaměření se na 

obsah, který bude odpovídat potřebám místních obyvatel. Projekty musí být 

ekonomicky soběstačné [Keniston, 2004]. Pokud daný projekt není 

soběstačný od svého zahájení, je nezbytné, aby se stal ekonomicky 

soběstačným po zaváděcí fázi. I ty nejlepší projekty nemohou být dotovány 

do nekonečna. Velké množství projektů skončilo neúspěšně právě díky 

nedostatečné ekonomické soběstačnosti.  

Řešení digitální propasti je často časově i finančně zatíženo zbytečnou 

byrokracií. Pojem digitální propast a její řešení se v posledních letech staly 

jakýmsi módním fenoménem. Konají se četné celosvětové konference, 

sousloví digitální propast se objevuje v projevech významných politiků 

a zabývají se jím nadnárodní organizace, místní vlády i nevládní organizace. 

Vznikají tak velkolepé plány, jejichž výsledky už tak velkolepé nejsou. Při 

řešení digitální propasti se zbytečně vyčerpá velké množství energie 

i finančních prostředků právě na organizování mezinárodních konferencí 

a vytváření univerzálních projektů. 

Případ Finska ukazuje, že plně funkční sociální stát není neslučitelný 

s rozvojem technologických inovací, informační společnosti a s dynamickou 

a konkurenceschopnou ekonomikou [Castells, 2002]. Stát zde hraje 

významnou roli v rozvoji ekonomického růstu a vytváření informační 

společnosti. Je hlavním průkopníkem technologických inovací 

a producentem znalostních pracovníků, což vytváří podmínky pro globální 

konkurenceschopnost Finska.  

Situace ve Finsku ukazuje, že je možné rychlé zotavení ekonomiky. Finsko 

využilo ekonomické krize a přeměnilo ji v příležitost [World Bank, 2005b]. 

Jednou z nejdůležitějších podmínek této přeměny byla vysoká flexibilita 

vládních orgánů i společnosti jako celku a úroveň vzdělání obyvatel. Finská 

ekonomika dokázala pružně reagovat na měnící se příležitosti.  

5.2. Závěrečné shrnutí 

Bakalářská práce poskytuje náhled do problémů dvou naprosto odlišných 

zemí. Na základě popisu problémů a jejich řešení ve Finsku a v Indii čtenář 
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získá přehled o tom, co je informační společnost a její hlavní úskalí v podobě 

digitální propasti, čímž tato práce splnila cíl uvedený v zadání. 

Zdá se, že se ve Finsku problém digitální propasti do jisté míry podařilo 

vyřešit a vznikla zde plnohodnotná a prosperující informační ekonomika. 

Na úroveň Finska se ale dostávají i jiné vyspělé země, které představují pro 

Finsko velkou konkurenci. Hlavní výzvu v současné době představuje 

především schopnost udržet se na předních místech žebříčků v hodnocení 

konkurenceschopnosti a informační společnosti. 

Indie je v poněkud jiném postavení. V oblasti překonávání digitální 

propasti lze sice hovořit o jistém posunu kupředu, ale velké množství 

problémů zůstává stále nevyřešených a jejich vyřešení nelze očekávat 

v dohledné budoucnosti. V Indii by se mělo řešení problému digitální 

propasti zefektivnit na celostátní i místní úrovni. Díky různorodosti 

a velikosti země je řešení na národní úrovni značně problematické. 

Na závěr bych ještě chtěla zdůraznit, že problém zvaný digitální propast 

zde existuje již několik desítek let a zdá se, že zde bude existovat 

i v budoucnosti. Samozřejmě se netýká pouze dvou výše uvedených zemí. 

Digitální propast je úzce spjata se složením a rozvrstvením společnosti 

a bude zde existoval, dokud bude na světě chudoba, nízká úroveň vzdělání 

nebo jiné vyčlenění určitých vrstev ze společnosti. Schopnost překonávat 

digitální propast závisí nejen na ekonomické vyspělosti dané země, ale také 

na odhodlání vlády tento problém řešit a vytvořit takové prostředí, které 

dále motivuje k aktivní realizaci dalších aktivit v této oblasti na regionální 

i místní úrovni. 
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