
Strana 1 (celkem 4) 

T0505 - 3 

 
Alvin Toffler a Heidi Tofflerová: Nová civilizace 

Třetí vlna a její důsledky 
Nakladatelství Dokořán, Praha 2001 
 Výtah pořídil: Jiří Klaban – Kyb 
 
 

1. Za našeho života vzniká nová civilizace a lidé nevidoucí se ji všude snaží potlačovat. 
Přináší s sebou nové styly rodinného života . práce milování a žití novou ekonomiku, 
konflikty a změnu vědomí 

     2.    První vlně  trvalo tisicletí než se vyčerpala, druhé – růstu průmyslové civilizace  
            zabrala pouhé tři stovky let a třetí asi proletí dějinami během několika  
            dekád. To co se děje  je globální revoluce. Jsme poslední generací staré  
            civilizace a zároveň první generací rodící se civilizace třetí vlny. 

3.  Chronologie:   
      PRAVĚK: sběračství, rybaření, lov nebo pastevectví 
      PRVNÍ VLNA:     před 10 0000 léty proběhla  zemědělská revoluce:  obdělaná pole,  
                                    sídla, vesnice, nový usedlý způsob života.   
      DRUHÁ VLNA:  konec 17 století: průmyslová revoluce   která se dosud  celosvětově  
                                    nevyčerpala má však svou  kulminaci ve vyspělých zemích za  
                                    sebou 
      TŘETÍ VLNA: se datuje do roku 1955, kdy počet bílých límečků a zaměstnanců  
                               služeb poprvé  převýšil počet dělnických modrých límečků v USA:   
  4. .Nastolování civilisace druhé vlny provázely války: občanská v USA.  
      revoluce Meidži v Japonsku, války o kolonie . Boj o globální dominanci:  
      obě světové války. Průmyslová éra rozdělila svět na dominující civilizaci druhé  
      vlny a na desítky vzdorujících kolonií první vlny. 
      Dnes spějeme ke světu tří kontrastních a soupeřících  civilizací charakterizovaných   
     motykou, výrobním pásem a počítačem 
5. Civilizace třetí vlny je charakterizována nasazením počítačů, high – tech technologií.         

           Masová výroba i spotřeba vychází z módy, protože se rodí „demasifikovaná“ výroba  
           ve formě malých serií výrobků, přizpůsobených zákazníkovi, masový marketing  
           ustupuje před atomizovaným marketingem. Rovněž  media se „demasifikují“,   
           nukleární rodina se stává menšinovou formou: roste počet rodin  s jedním rodičem,  
           rodin s podruhé uzavřeným manželstvím, bezdětných rodin, lidí žijících osaměle,  
           bezdomovců.. Komplexnost vyžaduje  větší výměnu informací. 
     6.   Napětí mezi civilizacemi  bude stoupat a nová civilizace bude bojovat o  

     hegemonii. Globalizace obchodu narušuje národní suverenitu nově  
     vzniklých států. Intelektuálové druhé vlny skládají národní hymny,   
     třetí vlny pak opěvují svět bez hranic. Nikde zatím není boj mezi elitami  
     třetí a druhé vlny ukončen a globální soutěž vyhrají ty země které dokončí  
     transformaci do třetí vlny s nejmenší destabilizací a nepokoji  
7.  Vytváříme nové poznatkové sítě, teorie a hypotézy, které se zakládají na nových  
     předpokladech, jazycích, kódech a logikách. Podniky, vlády i jednotlivci skladují   
     obrovské množství dat a informací propojovaných do nových poznatkových  
     architektur, které prosycují prostředí dnešní firmy. 

           Nejnovější počítačem řízená výroba umožňuje  nekonečnou a nenákladnou rozmanitost  
           a snižuje kdysi životně důležité úspory z velkovýroby.Čas se stává jedním      
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           z nejdůležitějších ekonomických zdrojů.Čas a informace umožňují snížit skladovací  
           náklady. 
 
 

8. Způsob jak vytváříme bohatství 

 
A) Výrobní faktory: tak jako v ekonomice druhé vlny byly hlavními výrobními  
     faktory půda, práce, suroviny a kapitál, tak dnes jsou ústředním zdrojem      
     ekonomiky  znalosti zahrnující: data, informace nebo poznatky, které umožňují   
     snížit veškeré  ostatní vstupy.Na rozdíl od vstupů druhé vlny jsou znalosti a  
     poznatky  nevyčerpatelné. 
B) Nehmotné hodnoty.  Skutečná hodnota společností jako Compaq, Kodak, Hitachi,  
     Siemens závisí daleko více  na ideích, nápadech, informacích v hlavách  
     zaměstnanců a ve firemních databankách a patentech než na nákladních  
     automobilech, výrobních linkách a dalších hmotných aktivech.  
C) Demasifikace ,(odmasovění).  Posun k inteligentní flexibilní technologii podporuje   

                 diverzitu výrobků ( např. řetězec Wal-Mart nabízí 110 000 různých výrobků). Dnes  
                 se marketing nezaměřuje jen na segmenty trhu ale i na „atomy“ na rodiny i  

     jednotlivce. Dramatický úbytek masového publika podtrhuje krize kdysi  
     obrovských televizních sítí. Technika umožňuje propojit  pomocíí optických vláken  
     diváky s 500 interaktivními kanály. Demasifikace produkce, distribuce i  
     komunikace  revolucionuje ekonomiku a posouvá ji ke krajní heterogenitě. 
D) Práce. Zaměnitelná fyzická síla byla hnací silou druhé vlny. Masové vzdělání  
      v továrenském stylu připravovalo dělníky na rutinní práci založenou na opakování  
     jednoduchých úkonů.. Třetí vlna naproti tomu je založena na nezaměnitelnosti  
     jednotlivých profesí a požadavky na dovednosti strmě rostou Vzrůstající  
     specializace  snižují zaměnitelnost profesí. Nalézt správného člověka pro high-tech  
     technologie je stále obtížnější, kdežto rutinní fyzickou práci lze  snadno    
    automatizovat 

E) Inovace  Inteligentní firmy povzbuzují zaměstnance, aby se chopili 
                 iniciativy  a  přicházeli s novými nápady protože konkurenční boj vyžaduje   
                 kontinuelně stále nové inovace. 

      F) Měřítko  Pracovní jednotky se zmenšují. Obrovské podniky se  
           zmenšují a malé  se množí. Úspory  plynoucí z velkovýroby  začínají klesat pod  
           tíhou ztrát způsobených složitostí organizace  Představa, že větší je lepší vychází  
           z módy.  
     G) Organizace Byrokratická uniformita ztrácí šanci v důsledku změn  
           v technologiích, požadavcích zákazníků, okolních tlacích atd. 
           Hledají se zcela nové formy organizace a probíhají  restrukturalizace  spíše podle  
           procesů než podle trhů, vznikají maticové organizace , týmové projekty“ ad hoc“,                   
           strategické aliance, společné podniky typu joint venture a  konsorcií, jež mnohdy  
           překračují hranice. Fyzická poloha je méně  důležitá než flexibilita a snadné  
           manévrování. 

H) Systémová integrace . Vysoká komplexnost vyžadujÍ sofistikovanou integraci  
       celého firemního systému,založenou na  originálním firemním informačním   
       systému, schopným  obsluhovat množství potřebných informací, pulsujících ve  
       firmě.              
I) Infrastruktura  Informační systém vyžaduje investice do elektronických sítí, které  
      propojují celé společnosti a spojuje je často s použitím satelitů se zákazníky i  
      dodavateli.              . 
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J) Zrychlení  Namísto úspor  plynoucích z velkovýroby nastupují úspory z rychlosti.  
      Úsloví „čas jsou peníze“ je nahrazováno novým:  „každý časový interval je  
      hodnotnější než býval“ Vzniká  „konkurence v časové tísni “.Slogan:“ Peníze se  
      pohybují rychlostí světla,  informace se musí pohybovat rychleji. “  
 

9.   Nezaměstnanost se přesunula od kvantitativní ke kvalitativní. Příležitosti ve  
      službách: pečovatelství o starší lidi, péče o děti,zdravotní služby,výcvikové  
      služby, služby pro volnočasové aktivity, rekreaci, turismus 
      Stále více práce  ve všech sektorech spočívá v symbolických procedurách,  
      tedy duševní práci. Čistě manuální práce ubývá, ale je kombinována stále  
      více s duševní prací. Proletariát se stává menšinou a na jeho místo nastupuje  
     „kognitariát“ Firmy lze podle duševní práce  rozdělit na „ vysoce  
      intelektuální“, „ průměrně intelektuální“ a „ neintelektuální“. Stereotypní a  
      jednoduchý úkon je kandidátem automatizace. Zisky letí nahoru, jakmile se  
      podaří snížit rutinní práci a cílem je platit menší počet inteligentnějších  
      pracovních sil Vysoce intelektuální firmy však nejsou žádné lidumilné instituce. 
      Vyžadují emoce, intuici, představivost a maximální nasazení..Někteří v tom vidí  
      vyšší  úroveň vykořisťování. 
10.Ideologie „ neintelektuální práce“ : Duševní práce = papírování 

 Nejdůležitější aktiva jsou hmotná. Národní bohatství plyne z nadhodnoty získané 
 obchodováním s výrobky, prodej služeb pouze usnadňuje prodej výrobků, vzdělání je  
marněním času, pokud není úzce profesně zaměřeno, výzkum je cosi nepraktického, 
humanitní obory neznamenají nic pro podnikání, nebo mu dokonce škodí. Tyto názory 
patřily ke komunistické  ideologii, ale objevovaly se i v kapitalismu.. Materialismus se tak 
stává jak reakčním, tak hloupým. 

11. Filosofie „vysoce intelektuální práce“  Ekonomika získává novou strukturu, která je od 
předchozí na hony vzdálena svou větší diverzifikací, rychlostí změny a komplexností 
Nový model výroby je založen na systémovém nebo integrativním pohledu. Prvky 
procesu nelze isolovat od sebe.Zjišťujeme, že výroba v továrně ani nezačíná ani nekončí. 
(např. firmy budou v budoucnu muset zajišťovat likvidaci použitých výrobků) 

      Výroba se nově promýšlí jakožto proces, který zahrnuje mnohem víc než si ekonomové a  
      ideologové neintelektuální ekonomiky dovedli představit. 
12. .Střet socialismu s budoucností Nástup počítačů a nových komunikačních medií rozdrtil 

možnost Moskvy kontrolovat myšlení. Duševní práce byla pro ně neproduktivní. 
Gorbačev byl první ,který si to uvědomil .Marx paradoxně přesně popsal situaci tohoto 
střetu : “ Revoluční okamžik nastane, když výrobní vztahy začnou bránit  dalšímu rozvoji 
výrobních prostředků.“ Politický systém jedné strany nutně projevil slepotu vůči šíři a 
složitosti problému., protože byl přesvědčen že kdo velí měl by rozhodovat o tom co by 
ostatní měli vědět. Přesně jako stroje druhé vlny, které z velké části fungovaly bez zpětné 
vazby.  Inteligentní stroje třetí vlny jsou samoregulační .Lenin si představoval, že duševní 
činnost lze naprogramovat. Tento přístup potlačoval poznání a ekonomický rozvoj. 

       Největší prospěch ze socialistické revoluce měl stát, nikoliv dělníci. Po více než století  
       vedli socialisté a obhájci kapitalismu boj za veřejné vlastnictví proti soukromému. Nová  
       civilizace odhalila zastaralost jejich argumentace.. Centrální plánování nenahradilo  
       signály trhu  a vedlo k ekonomické stupiditě.Důraz na hardware a podezřívavost vůči  
       zemědělství a duševní práci  vedl k tomu ,že střet socialismu s budoucnosti byl fatální. 
13. Demokracie a etika třetí vlny  

       Seznam problémů je nekonečný, takže ovzduší je plné hořkosti a volá se po změně.  
       Zvyšuje se pocit bezmoci, protože řada věcí nefunguje. Lidé jsou v podstatě zastánci  
       první, druhé a třetí vlny. Slušní i gauneři jsou všude. Při lobování za druhou a první vlnu   
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       jde v podstatě  o mocenské posty. I v Americe je boj  za třetí vlnu obtížný a zákony ve  
       prospěch třetí vlny vyžaduje  tvrdý politický boj. 
       Principem vlády třetí vlny  je že vládnou menšiny. Je mylný předpoklad že narůstající     
       diverzita automaticky přináší i vzrůstající napětí. Naopak právě ona  může být stavebním  
       kamenem bezpečné a stabilní civilizace, protože lidé si nebudou tolik vzájemně překážet. 
       Moderní technologie umožní kombinovat přímou a nepřímou demokracii. Vzestup  
       rozhodovací zátěže, související s růstem složitosti civilizace vyžaduje  decentralizaci už  
       proto, že vláda už není schopna  obrovsky narůstající toky informací.Některé generace  
       jsou zrozeny , aby civilizaci vytvářely, jiné na to, aby ji udržovali.Naše generace stojí  
       před problémem hledání nových forem a miliony lidí v mnoha zemích 
       už to dělají. V politice  však vládne zastaralost myšlení, takže vyhlídka na hlubokou 
       politickou přeměnu je pro politiky tak děsivá, že status quo, jakkoliv absurdní a  
       represivní se zdá být nejlepším řešením.. Při tom nikdy v dějinách nebylo tolik solidně  
       vzdělaných lidí, nikdy nemělo tolik lidí možnost cestovat a koímunikovat  a tak mnoho se  
       učit  od jiných kultur. 
       Elity nemohou vytvářet novou civilizaci sami, bude k tomu zapotřebí energetického  
       potenciálu a představivosti celých národů. Produkci čerstvých idejí budou podporovat   
       konference, TV programy, občanská sdružení, soutěže, simulační pokusy a zkušební  
       verze  ústav, návrhy politické restrukturalizace. 
       Projektování alternativních institucí musí být založeno na třech principech: moci  
       menšin,polopřímé demokracie a dělbě  rozhodování. Dnešní zklamání, hněv a zahořklost  
       vůči vládám druhé vlny se  mohou zvrátit ve fanatickou posedlost demagogů, volajících  
       po autoritativním vůdci, nebo mohou vést k mobilizaci veřejnosti ve prospěch  
       demokratické rekonstrukce. 


