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         T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

V Praze, 19. září 2006 
 
 
Lidský kapitál a investice do vzdělání 
 
Ve dnech 19. a 20. září 2006 probíhá 9. ročník mezinárodní konference Lidský kapitál a 
investice do vzdělání, tentokrát se zaměřením na problematiku bariér efektivnosti a 
konkurenčních výhod v globální konkurenci. Konferenci pořádá Vysoká škola finanční a 
správní ve spolupráci s Bankovní akademií. Záštitu převzal primátor hlavního města Prahy 
MUDr. Pavel Bém. Hlavním partnerem konference se již tradičně stala Česká spořitelna.  
Jednání konference bude probíhat ve 3 blocích: 
1. Zvýšení efektivnosti vzdělávacích procesů - klíč k realizaci reforem sociálně investičních a 
sociálně pojišťovacích systémů. 
2. Teoretické nástroje analýzy lidského a sociálního kapitálu. 
3. Psychologické, sociální a ekonomické aspekty vytváření sociálních sítí ve firmách, 
regionech a institucích. 
Dlouhodobá koncepce konference Lidský kapitál a investice do vzdělání významně přispívá 
k vypracování, zdokonalení a kritickému projednání modelu investičního principu v oblasti 
financování vysokého školství. Letošní ročník by v tomto směru měl přispět k diskusi na téma 
implementace navrhovaného modelu financování vysokého školství, a to zejména z hlediska 
odstraňování bariér bránících jeho využití. 
„Již podruhé nás, Českou spořitelnu, organizátoři oslovili kvůli spolupráci na této 
mezinárodní vědecké konferenci. Vážíme si toho, že jsme se stali hlavním partnerem 
konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která účastníkům odpovídá na specifické 
otázky efektivnosti vzdělávacích procesů a konkurenčních výhod v globální konkurenci,“ 
uvedla Jarmila Plachá, ředitelka odboru korporátního marketingu a sponzoringu ČS. „Česká 
spořitelna se věnuje již 5 let podpoře celoživotního vzdělání na vysokých školách, dále 
podporuje odbornou soutěž pro studenty „Středoškolská odborná činnost“ nebo se účastní 
jako generální partner vědomostní vzdělávací soutěže „Eurorebus aneb škola hrou s Českou 
spořitelnou.“ dodala Jarmila Plachá. 
Konference se účastní na sto odborníků z ČR i ze zahraničí. 
 
 
 
Konference byla pořádána s využitím prostředků GA ČR v rámci řešení projektu Investování 
do sociálního kapitálu a efektivnost GA (vedeného pod číslem 402/06/137). 



 

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ PARTNERŮ KONFERENCE 
 
 
Úvodní vystoupení Petra Matějů, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Dámy a pánové, vážená paní rektorko, vážení účastníci konference, 
 
dovolím si znovu omluvit paní ministryni. Měla se dnes zúčastnit jiné významné akce v Brně, 
ale ani to se z velmi vážných osobních důvodů nezdařilo. Věřím, že tuto omluvu přijmete, 
neboť většina z vás si jistě vzpomíná, že vůbec první veřejné vystoupení paní ministryně, jen 
několik hodin po jejím jmenování, se odehrálo právě na půdě této školy.  
 
Pro mě osobně je velikou ctí zde opět vystupovat. Dodržím tradici a během konference 
vystoupím s lehce provokujícím referátem. Na úvod bych chtěl říci, že když jsem se podíval 
zpět na moje účasti na této konferenci a vybavil si, co zde bylo řečeno a diskutováno, 
uvědomil jsem si, jak hned na začátku je třeba říci, že si vážím nesmírné houževnatosti pana 
docenta Valenčíka, se kterou se snaží už devět let stále znovu a znovu upoutat pozornost 
odborné veřejnosti a politiků k tezi, která je ve skutečnosti velmi jednoduchá a prostá: stává-li 
se lidský kapitál klíčem k životnímu úspěchu jedinců a motorem ekonomické prosperity a 
konkurenceschopnosti zemí, pak samozřejmě soukromé i veřejné investice do vzdělávání, 
které je třeba chápat jako proces produkce lidského kapitálu, se dlouhodobě stávají 
nejvýnosnějšími investicemi, které současně dlouhodobě ovlivňují jak člověka, tak 
společnost.  
 
Účastnil jsem prakticky všech vašich konferencí, snad kromě jedné, a vždy jsem směrem 
k politické reprezentaci a exekutivě vznášel otázku, když toto vše už víme (myslím, že po třetí 
konferenci už nám to bylo jasné), kdy už konečně tato zpráva dorazí tam, kam skutečně 
dorazit má. Tedy k těm, kteří reformami mají umožnit a usnadnit investování do lidského 
kapitálu jak z veřejných, tak zejména ze soukromých zdrojů, kdy začneme pomáhat těm, kteří 
do vzdělání investovat chtějí, ale z nějakých důvodů, sociálních či jiných, prostě nemohou.  
 
Nyní se zdá, že nějaký čas budu hostovat na druhé straně, tedy mezi adresáty těchto zpráv a budu 
mít možnost některé z věcí, které považuji za správné, uskutečnit. Obávám se ale, že ti kteří se 
domnívají, že můj kritický tón opřený o pečlivé analýzy situace v této zemi se tím oslabí, budou 
pravděpodobně zklamáni. Současně si ale dovoluji vyjádřit naději, že budu mít aspoň trochu času 
na to, aby pro investiční strategie do lidského kapitálu, tj. do vzdělání, se konečně u nás otevřela 
cesta alespoň do té míry, jako v jiných zemích. Doufám, že tato konference přinese další 
argumenty do zatím spíše beznadějného boje o to, aby se myšlenka investičního přístupu k rozvoji 
lidského kapitálu stala základem vzdělávací politiky i v naší zemi.  
 
 
 
Úvodní vystoupení Jana Štrofa, radního hl. města Prahy 
 
Vážení účastníci konference, 
 
dovolte mi, abych Vás jako radní hlavního města Prahy přivítal v hlavním městě Praze, 
dovolte mi omluvit pana primátora a pozdravit Vás jeho jménem. Jsem potěšen, že mohu 
spoluzahájit devátý ročník konference s názvem „Lidský kapitál a investice do vzdělávání“, 
která se zaměřuje na bariéry efektivnosti v globální konkurenci.  



 

 
Sešli jste se zde, abyste projednali téma zvýšení efektivnosti vzdělávacích procesů, teoretické 
nástroje analýzy lidského a sociálního kapitálu a psychologické, sociální a ekonomické 
aspekty, vytváření sociálních sítí ve firmách, regionech a institucích. Pod pojmem lidský 
kapitál se rozumí soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, 
praktických dovedností a motivací, které získáváme zejména v procesu vzdělání a praktické 
činnosti a které můžeme použít pro vytvoření nové hodnoty, uspokojení potřeby nebo pro 
zvýšení některého svého kapitálu. Bez dobře vyškolených zaměstnanců, bez motivovaných a 
kreativních pracovníků je pokus prosadit se mezi konkurenty v dnešní době předem 
odsouzený k zániku. Víme to i podle sebe. Většinu technických či finančních nedostatků lze 
nahradit či odstranit intelektuálně, kolektiv bez chuti na sobě pracovat, však nikoliv. Kvalitní 
lidský kapitál je právě tím rozhodujícím závažím, které na vahách úspěchu a neúspěchu může 
pomoci dlouhodobé prosperitě. Permanentní doplňování a rozšiřování vzdělání se stává 
nutností. Lidský kapitál přímo ovlivňuje konkurenceschopnost na domácích i mezinárodních 
trzích. Proto věřím, že se Vaše konference bude zabývat nejen lidských kapitálem a 
investicemi do vzdělávání a bude se líbit všem a bude nápomocna pro všechny, kteří ve 
Vašich společnostech pracují. 
 
Dovolte mi proto popřát této konferenci úspěch a popřát, že nejlepší investice do vzdělávání 
je nejlepší investicí do budoucnosti. Hodně úspěchů této konferenci. 
 
 
 
Úvodní vystoupení Jarmily Plaché, ředitelky Odboru korporátního marketingu a 
sponzoringu České spořitelny, a.s. 
 
Vážení hosté, dámy a pánové, 
 
je mi velkou ctí, že mi byla dána možnost zahájit tuto konferenci jménem České spořitelny i 
jménem její nadace, jejíž je Česká spořitelna zřizovatelem. Česká spořitelna je dlouhodobým 
partnerem celoživotního vzdělávání. Jsme významným podporovatelem různých vzdělávacích 
projektů, a protože celoživotní vzdělávání je naším krédem, rovněž i paleta aktivit, které 
podporujeme, je velmi pestrá. Zahrnuje aktivity pro nejmladší žáky, středoškoláky, 
vysokoškolské studenty a také profesory. Podpora vzdělávání má v rámci naší dlouhodobé 
sponzoringové strategie jednoznačnou prioritu. Jako příklad bych ráda uvedla několik 
z našich klíčových vzdělávacích projektů, které podporujeme.  
 
Jsme generálním partnerem Vysoké školy ekonomické, dále pak Nadace České spořitelny i 
Česká spořitelna jako taková je hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Tato 
podpora se datuje od roku 2004 a i do budoucna se chceme zaměřit ve spolupráci s touto 
institucí na podporu výzkumných aktivit, podporu stipendijních projektů, publikační činnost a 
různé konference. Naším cílem je mimo jiné i výchova potenciálních nových kolegů z řad 
absolventů, proto nám velmi záleží na tom, aby studenti měli pravidelnou a aktivní možnost 
účastnit se života banky - například mají možnost zúčastnit se různých brigád a rovněž moji 
kolegové a já osobně spolupracujeme v rámci konzultací na studentských diplomových 
pracích. Z programů zaměřených na středoškolskou mládež bych ráda uvedla projekt 
„Středoškolská odborná činnost“, kde je Česká spořitelna generálním partnerem již několik let 
a pro mladší studenty je to projekt „Eurorébus aneb Škola hrou s Českou spořitelnou“. Pro ty 
nejmenší máme projekt „Zlatý oříšek“. Tady je vidět, že mládeži se v rámci sponzoringových 
aktivit se vzdělávací tématikou věnuje hodně prostoru, ale nezapomínáme ani na vědecké 



 

pracovníky. Proto podporujeme možnost profesorských míst. V dnešní době je velmi důležité, 
aby kvalitní a zkušení profesoři měli atraktivní místa i z hlediska finančního v rámci institucí, 
jako je např. Vysoká škola ekonomická nebo Vysoká škola finanční a správní. Jsme 
partnerem programu, tzv. „Corporate chair“ - profesorského místa a to ve spolupráci s Nadací 
CERGE-EI a Vysokou školou ekonomickou.  
 
Spolupracujeme rovněž s různými psychologickými sdruženími, chceme nabídnout jak našim 
klientům, tak i zaměstnancům kvalitní personální poradenství a vzdělávání ve smyslu 
osobnostního rozvoje. Ale nezapomínáme ani na okrajové vzdělávací aktivity. Ty iniciujeme 
hlavně prostřednictvím Nadace České spořitelny a ráda bych uvedla jeden velmi zajímavý 
projekt, který připravujeme v této době s Bankovním institutem vysoká škola Praha, a to je 
projekt „Univerzita třetího věku“. Myslím si, že tento projekt je velmi zajímavý nejen pro 
starší generaci a věřím, že se dočká pravidelného opakování i po spuštění úvodního pilotního 
programu letos na podzim. 
 
To byla na úvod jen velmi stručná mozaika toho, co Česká spořitelna dělá externě, ale ani její 
interní systém vzdělávání není zanedbatelný. Česká spořitelna si velmi váží zaměstnanců i 
nových kádrů, které si může prostřednictvím svého vzdělávacího systému vychovat. 
Vzdělávání členíme nejenom na interní, kde se zaměřujeme na produkty, aplikace a systémy, 
které souvisí přímo s obchodními záměry a strategií společnosti, ale rovněž na vzdělávání 
externí a rozvojové, kde nezanedbáváme ani posilování manažerských dovedností a 
jednoduché principy výkonnostních vzdělávacích systémů. Základním kamenem tohoto 
systému v České spořitelně je tzv. „Roza“. Tento systém je zkratkou tzv. rozhovoru se 
zaměstnancem a v rámci něho dochází k nastavení potřeb jednotlivců i skupin a zajištění 
požadavků pro osobní rozvoj. Na to potom navazuje individuální plán jazykových výuk, 
individuální plán externích kurzů a rovněž kurzy šité na míru pro jednotlivce či tým. Kromě 
toho je vždy umožněno i individuální vzdělávání klíčovým zaměstnancům společnosti ve 
smyslu kariérového postupu a tam využíváme externích dodavatelů a aplikujeme metody, 
jako je např. poradenství, koučing, či mentoring.  
 
Dámy a pánové, to byl jen velmi stručný přehled toho, čemu se Česká spořitelna věnuje 
v podpoře vzdělávání jak na bázi externí, tak na bázi interní a já věřím, že tato konference 
Vám přinese spoustu nových nápadů a spoustu nových inspirací k Vaší práci a praxi. 
 
Dovolte mi, abych Vám popřála, aby následující dva dny Vám generovaly dostatek 
příležitostí pro setkání s novými lidmi, aby Vám byla přínosem  pro Vaši další práci. 
 
Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den. 
 
 
 



 

Úvodní vystoupení Ing. Jana Březny, ředitele personálního úseku, Kooperativa,  
pojišťovna, a.s. 
 
Vážené a milé dámy, vážení pánové, 
 
je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit z pozice zástupce společnosti, která je zářným 
důkazem toho, že název dnešní a zítřejší konference, její motto i její obsah, se dá zhmotnit do 
několika příkladů, jeden z nich je právě společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
 
Před více než patnácti lety, v roce 1990, úzká skupina lidí založila pojišťovnu, od které si 
slibovali, že bude malou komoditní pojišťovnou. Uplynulo patnáct let a několik málo měsíců 
a dnes lze konstatovat, že se jim tento záměr naštěstí až tak úplně nezdařil. Kooperativa 
pojišťovna, a.s. je v tuto chvíli totiž druhá nejsilnější pojišťovna na českém trhu a je součástí 
Viena Insurance Group, druhé největší pojišťovací skupiny v Evropě.  
 
Když se ohlédnu zpět a zeptám se svých kolegů, kteří jsou ve firmě od samého počátku, tak 
zjistím, že to není o tom domu, který vidíte před sebou na obrazovkách a na plátnech, ani o 
domech a kancelářích, které máme po celé republice, je to o 3.600 zaměstnancích, kteří firmu 
zbudovali a z nuly ji dopracovali do pozice, která je pro řadu našich konkurentů 
záviděníhodným cílem. To celé je spojeno s obrovskou prací, s velkými investicemi opět ne 
do oněch domů a kanceláří (i když ani to nejsou peníze malé), nýbrž právě do vzdělávání a 
rozvoje vlastních zaměstnanců, vlastních lidí. Proto také máme, jako jeden z nejsilnějších 
obchodních kanálů, vlastní obchodní zástupce, tedy naše vlastní zaměstnance. To není na 
pojišťovacím trhu příliš obvyklé.  
 
Věřím, že řada z Vás přítomných je našimi klienty a doufám, že klienty spokojenými. Jsem 
velmi rád, že Kooperativa pojišťovna je partnerem právě Vysoké školy finanční a správní a to 
nejen na této konferenci, ale i na konferencích minulých. Již řadu let jsme totiž partnerem této 
vzdělávací instituce. Máme jedno společné a to zájem na rozvoji vlastních zaměstnanců. 
 
Dámy a pánové, já bych Vám chtěl popřát, aby tyto dva dny pro Vás znamenaly přínos, 
setkání se zajímavými tématy, setkání se zajímavými lidmi a přeji Vám, ať se Vám program 
líbí a věřím, že se v budoucnu budeme na podobných aktivitách Vysoké školy finanční a 
správní, s přispěním Kooperativy pojišťovny, setkávat. 
 
 
 



19. 9. 2006 Jan Března



Kooperativa, pojišťovna, a. s.

Je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v 
neživotním pojištění. Byla založena koncem roku 1990 jako první soukromá
pojišťovna na území bývalého Československa.
Je největší dceřinou společností

Zaměstnanci: 3 600
Agentury: 9
Obchodní místa: více než 300 
Počet poj. smluv: více než 3,5 mil.
Počet klientů více než 2 mil.



 

Úvodní vystoupení Vladimíra Broukala, Odbor rozvoje podnikatelského prostředí, Agentura 
pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
 
Dobrý den, 
 
rád bych vás zde uvítal v zastoupení za pana Mgr. Tomáše Hrudu, generálního ředitele 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Spolupracovali jsme již na minulých 
ročnících a jsme rádi i za letošní partnerství. CzechInvest se stal partnerem této konference 
především proto, že podnikání není už jen o investicích do infrastruktury, nemovitostí, strojů, 
technologií, ale především o lidském kapitálu. Toto si uvědomují stále více i naši podnikatelé 
a jak se zdá, stane se tento faktor klíčovým pro rozvoj konkurenceschopnosti českého 
hospodářství.  
 
CzechInvest si toto dlouhodobě uvědomuje, a proto i podpora podnikatelského prostředí a 
vytvořené programy na podporu podnikání v České republice jsou zaměřeny také do oblasti 
rozvoje lidských zdrojů. Využíváme k tomu především prostředků ze Strukturálních fondů 
Evropské unie. Snahou CzechInvestu jak v současném období, ale i v budoucnu, kdy 
prostředků ze SF bude daleko více, je tzv. „ušít“ programy podnikatelům na míru.  
 
CzechInvest se především zaměřuje na oblasti, které jsou zacíleny na rozvoj odborného 
vzdělávání ve firmách. To je velmi nákladné a CzechInvest poskytuje podnikatelům nástroje a 
dotace, které jim umožní tyto aktivity realizovat, a připravovat tak pro své zaměstnance 
odborné vzdělávání a semináře na vysoké úrovni.  
 
Druhou oblastí, na kterou se zaměřujeme v oblasti rozvoje lidských zdrojů, je otázka 
nastavování standardů zaměřených na řízení lidských zdrojů ve firmách – program Standard. 
Ten by měl firmám umožnit zkvalitnit systém lidských zdrojů v rámci jejich podnikových 
procesů.  
 
Další aktivitou CzechInvestu, na kterou klademe velký důraz, je zaměření na absolventy 
vysokých, vyšších odborných a středních škol. Naším cílem je především to, aby tito 
absolventi byli snadněji uplatnitelní na trhu práce. O to se snažíme především tím, že 
usilujeme o provázanost terciární sféry s podnikatelským sektorem v rámci programů 
administrovaných naší agenturou. Myslím, že jsem více méně zopakoval to, co již řekli moji 
předřečníci. Závěrem bych rád shrnul, že jsem opravdu rád, že jsme se opět mohli stát 
partnerem této konference a přeji vám všem, aby čas, který zde strávíte, byl pro vás příjemný 
a přínosný. 
 
 
 
Úvodní vystoupení Ing. Aleše Bartůňka, generálního ředitele IBM Česká republika,  
spol. s r.o. 
 
Dobrý den dámy a pánové, 
 
dovolím si ve svém krátkém příspěvku představit Americkou obchodní komoru, která je 
jedním z partnerů této konference a jejímž členem je i společnost IBM.  
 
Americká obchodní komora sdružuje v České republice více než 400 komerčních firem a to 
jak amerických, evropských, tak i českých. Jsme velice rádi, že se členy Americké obchodní 



 

komory stávají i školy, jako např. Vysoká škola finanční a správní. Rozsahem aktivit je podle 
mého názoru Americká obchodní komora daleko nejaktivnějším sdružením mezi zahraničními 
komorami působícími v České republice. Těžiště naší činnosti je ve dvou klíčových oblastech. 
Jedná se především o oblast podpory právní reformy a legislativních změn v České republice, 
které mají za cíl zlepšit podnikatelské prostředí v České republice a dále pak o aktivity 
v oblasti ekonomického rozvoje. Já osobně jsem členem předsednictva Americké obchodní 
komory a zároveň jsem i ve vedení Rady zaměřené na ekonomický vývoj, která sdružuje jak 
členy předsednictva, tak i spolupracuje s dalšími členy Americké obchodní komory. Naší 
snahou je identifikovat jednotlivé oblasti iniciativ, které by pomohly ekonomickému rozvoji 
především v regionech a které by samozřejmě přinesly i prosperitu pro Českou republiku, pro 
firmy zde působící, pro členy Americké obchodní komory. 
 
Co se týká Americké obchodní komory a vzdělávání, jsme velice aktivní ve spolupráci 
s univerzitami, protože si uvědomujeme, že kvalitní, motivovaná pracovní síla, lidský kapitál, 
kvalitní zaměstnanci, zaměstnanci, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, jsou zásadní 
konkurenční výhodou, kterou každá firma buď má nebo nemá. My si uvědomujeme velice 
dobře, že s postupujícím rozvojem České republiky už naše země může těžko konkurovat v  
„nižší ceně“ pracovní síly. Tím spíše je třeba zaměřit se na kvalitu pracovní síly, na 
kvalifikované zaměstnance, na kvalifikované studenty a jak Americká obchodní komora, tak i 
společnost IBM se snaží spolupracovat s univerzitami a sdílet zkušenosti a připravovat čerstvé 
absolventy na práci v zahraničních firmách všech různých typů. Razíme čtyři základní 
principy nebo lépe řečeno zdůrazňujeme čtyři momenty, které ve vztahu k univerzitám máme. 
Jak už jsem zmínil, těžko už můžeme konkurovat cenou pracovní síly, proto se snažíme razit 
kvalitu a samozřejmě podporovat univerzity v přípravě učebních plánů tak, aby připravily 
absolventy pro obory s vysokou přidanou hodnotou, technické obory, které v České republice 
v současné době zaznamenávají velký rozvoj. Další věc, kterou nelze opomenout, je potřeba 
klást důraz na jazykovou přípravu absolventů. V současné době se už v mnoha firmách 
nevystačí jen s jedním cizím jazykem - s angličtinou, ale je potřeba být vzdělaný, i jen 
pasivně, v dalších jazycích - němčině, italštině, francouzštině. Mohu uvést konkrétní příklad 
z naší společnosti. V IBM v České republice zaměstnáváme absolventy s jazykovými 
znalostmi španělštiny, portugalštiny, francouzštiny, italštiny apod. Máme zde integrované 
centrum, které podporuje naše zákazníky po celé Evropě. Jako další prioritu si uvědomujeme 
zapojování lidí z praxe do činnosti univerzit. Lidé z praxe by měli být členy vědeckých rad a 
měli by sdílet zkušenosti z praxe a napomoci tak při přípravě učebních plánů. Touto cestou 
lze zmírnit šok nového absolventa při nástupu do praxe. Poslední téma je téma, se kterým se 
potýkám na pozici manažera dnes a denně. Česká republika má ve světě povědomí o vysoce 
kvalitních absolventech v technických oborech, ať už se jedná o strojírenství, elektrotechniku 
apod. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. To, co bych chtěl zdůraznit, jsou tzv. soft skills, 
to méně uchopitelné, těžce definovatelné, to, co pomáhá absolventům získávat respekt a místo 
ve společnosti díky empatii, sociální inteligenci, manažerským schopnostem, prezentačním 
schopnostem apod. I těmto dovednostem by se měl při výuce věnovat dostatečný prostor.  
 
Děkuji vám jménem Americké obchodní komory za pozornost a přeji dva úspěšné pracovní 
dny strávené na této konferenci. 
 
 
 



 

Úvodní vystoupení Deana Brabce, prezidenta Klubu finančních ředitelů (CFO) 
 
Dobré dopoledne dámy a pánové, 
 
dovolte mi, jménem Klubu finančních ředitelů, pozdravit tuto konferenci a popřát jí mnoho 
úspěchů. Rád bych ještě upřesnil, kdy vlastně Klub vznikl. Bylo to před rokem a první 
aktivitou Klubu byla první výroční konference o nejlepších postupech v oblasti finančního 
řízení. Na začátku bylo cílem Klubu vytvořit neformální platformu pro výměnu informací, 
zkušeností v oblasti finančního řízení. Za rok naší činnosti jsme uspořádali více jak deset 
odborných workshopů na různá témata jako řízení rizik, měření a řízení výkonnosti, snižování 
nákladů a celou řadu dalších aktivit. Vytvořili jsme webové stránky, kde finanční ředitelé 
mohou sdílet nejlepší postupy, na těchto stránkách jsou umisťovány benchmarkingové 
informace a dochází zde také k diskuzi a výměně informací. Takovými dvěma hlavními 
aktivitami Klubu je již zmíněná konference a nám se podařilo na tu letošní, která bude 18. a 
19. října, sehnat ty největší odborníky z oblasti finančního řízení, ty nejlepší finanční ředitele 
v České republice. Mimo jiné se této konference zúčastní pan Herrmann - finanční ředitel 
RWE Transgas, pan Ziegler - finanční ředitel skupiny PPF nebo pan Lambert - finanční 
ředitel roku 2005. Myslím si, že to bude zajímavé a že tyto aktivity budou dál rozvíjet a 
zvyšovat kvalitu v oblasti finančního řízení.  
 
Dovolte mi se teď v úvodu s Vámi podělit o výsledky výzkumu společnosti Arthur D. Little, 
které jsem také zástupcem, právě v oblasti intelektuálního kapitálu. Jak tady zaznělo u mých 
předřečníků, význam této oblasti lidského intelektuálního kapitálu roste a já Vám jen na 
několika málo slidech ukáži, jaký význam je přisuzován právě řízení lidského kapitálu a 
intelektuálního kapitálu. Naše společnost měla možnost v r. 2004 a 2005 provést průzkum 
v německy mluvících zemích. Dotazovali jsme se na jedné straně společností, jaký význam 
má intelektuální kapitál pro hodnotu společnosti, pro její řízení, pro její další rozvoj a také 
finančních analytiků, zda-li intelektuální kapitál přispívá ke zvyšování hodnoty společnosti. 
Pokusili jsme se také definovat, co to je duševní kapitál, jak vypadá jeho řízení. Tady bych si 
dovolit citovat tyto dvě definice. „Řízení duševního kapitálu zahrnuje všechny aktivity 
společnosti spojené s rozvojem a využitím jeho nehmotných aktiv.“ Stejně tak jsme se 
pokusili definovat reporting v této oblasti a dovolil bych si zde také citovat. „Reporting 
duševního kapitálu je definován jako interní a externí reporting nehmotných hodnot 
společnosti, které nejsou zahrnuty do aktiv z hlediska standardů finančního účetnictví, na 
rozdíl např. od patentů, goodwillů a podobně.“ Když se podíváte na srovnání, tak vidíte, že 
jak investoři nebo vlastníci firem, tak finanční analytici přikládají na stupnici jedna až pět 
intelektuálnímu kapitálu velký význam a vidíte, že tento význam intelektuálního kapitálu 
v horizontu dalších let významně poroste a z pohledu finančních analytiků se bude blížit 
maximu, ti ho považují za velmi důležitý a dostává se až k úrovni 4,2. Pokud se podíváme, 
jakým způsobem se pracuje s intelektuálním kapitálem v jednotlivých průmyslových 
odvětvích, tak vidíte, že jeho největší využití nebo nejpoužívanější je v oblasti výroby léčiv, 
zdravotnictví, ale do budoucna také oblast utilit. Naopak menší význam je v oblasti např. 
strojírenství, v oblasti spotřebního zboží apod. Pokud se podíváme na systém měření a řízení 
výkonnosti, vidíme, že interní reporting o intelektuálním kapitálu je používán zhruba u 38 % 
respondentů, externí u 39 % respondentů. Na druhé straně vidíte, že stejné množství 
respondentů se vůbec touto oblastí nezabývá a nereportuje o ní. Pokud bychom se podívali, 
jaké metody existují pro řízení v oblasti intelektuálního kapitálu, vidíme, že tou nejznámější a 
nejpoužívanější metodou je Balanced Scorecard. Vedle toho existuje celá řada dalších metod 
a nástrojů, které byly rozvinuty především v 90. letech minulého století, ale jejich používání 
je zatím omezené. 



 

 
Dovolte mi ještě pár slov závěrem k tomuto průzkumu. Jak jsem řekl v úvodu, jak investoři, 
tak finanční analytici přisuzují intelektuálnímu kapitálu velký význam. V příštích pěti letech 
se očekává velmi vysoké zapojení tohoto kapitálu a bude klíčovým momentem pro zvyšování 
hodnoty společnosti. Už 40 % společností se zabývá reportováním v oblasti duševního nebo 
intelektuálního kapitálu a také finanční analytici používají při oceňování firem intelektuální 
kapitál jako nezbytnou součást. Jak jsem již řekl, nejpoužívanější metodikou je Balanced 
Scorecard, ale je zde celá řada dalších metod, které je možno využít.  
 
Dovolte mi, dámy a pánové, na závěr popřát mnoho zdaru Vaší konferenci a plodnou diskuzi 
na téma lidského kapitálu a investic do vzdělávání. 
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Intelektuální kapitál – výsledky průzkumu
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Duševní kapitál je již dlouhou dobu považován za 
klíčový prvek tvorby hodnoty společnosti jak ze 
strany odborníků z praxe, tak představiteli 
akademické obce
Efektivní řízení duševního kapitálu však stále po 
celém světě představuje nenaplněnou výzvu
Doposud neexistuje žádný rámec,který by 
dostatečně identifikoval tradiční řízení, 
výkaznictví a reporting
V návaznosti na akademické a vládní iniciativy 
na národní a regionální úrovni je téma duševního 
kapitálu stále více v centru pozornosti 
podnikatelské sféry

Výchozí situace

Úvod – Výchozí situace a klíčové otázky 1

Duševní kapitál je jedním z klíčových prvků tvorby hodnoty. Jeho řízení a 
reporting však stále představuje do značné míry nenaplněnou výzvu.

Klíčové otázky a shrnutí

Jaký význam přikládají společnosti a kapitálové trhy 
atributům duševního kapitálu?
Zabývají se společnosti a osoby odpovědné za styk s 
investory řízením a reportingem duševního kapitálu?
Zahrnují finanční analytici duševní kapitál do svých 
kalkulací v rámci oceňování výsledků společností a jejich 
hodnoty?
Představuje některá z metod reportingu a řízení duševního 
kapitálu obvyklou praxi použitelnou v budoucnosti?
Mohou být vypozorovány některé odlišnosti mezi 
jednotlivými průmyslovými sektory?
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Loga účastníků

Pozadí průzkumu

Úvod – Způsob a pravidla průzkumu 1

Průzkum se zaměřuje na společnosti registrované na 
Deutscher Aktienindex (DAX 100), Swiss Market Index (SMI) 
a Austrian Traded Index (ATX) stejně jako finanční analýzy 
zahrnující příslušné korporace:
– 151 společností bylo kontaktováno, z čehož se 49 

zúčastnilo průzkumu (koeficient úspěšnosti 32.5%)
– 520 finančních analytiků bylo kontaktováno, z nichž se 

zúčastnilo 106 (koeficient úspěšnosti 20.4%)

Sběr dat a jejich analýza proběhla v období mezi listopadem 
2004 a březnem 2005.

Dotazník se skládal z otázek s otevřeným a uzavřeným 
koncem, byl zde vyhrazen i prostor pro vlastní komentáře

Průzkum se zaměřuje na společnosti spadající do DAX 100, SMI and ATX 
stejně jako finanční analýzy zahrnující příslušné korporace

Příklady
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Úvod – Terminologie 1

Řízení duševního kapitálu zahrnuje všechny 
aktivity společnosti spojené s rozvojem a 

využitím jeho nehmotných hodnot

Reporting duševního kapitálu 
je definován jako interní a externí reporting 
těch nehmotných hodnot společnosti, které

nejsou zahrnuty do aktiv z hlediska standardů
finančního účetnictví (na rozdíl od patentů, 

goodwillu apod.)

Průzkum byl realizován s cílem soustředit se na následující definice

Intellectual Capital Management (ICM)

Intellectual Capital Reporting (ICR)
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Komentář

Specifikace

2

Význam řízení intelektuálního 
kapitálu (ICM) a jeho reportingu
(ICR) se dále v budoucnu zvýši
Oddělení vztahů s investory (IR) 
odhadují celkový nárůst v důležitosti 
o 12% připisující zvyšující se 
důležitost ICM a ICR v budoucnu
Finanční analytici (FA) připisují
vysokou důležitost oblasti nejen 
dnes, ale vidí i vysoký nárůst (15%) 
během příštích pěti let

3,55

3,97
3,67

4,22

0

1

2

3

4

5

Dnes Za 5 let Dnes Za 5 let

Vztahy s investory Finanční analytici

Velmi 
důležité

Nedůležité

+12% +15%

Již dnes oddělení vztahů s investory a finanční analytici přikládají střední až
vysokou důležitost řízení a reportování intelektuálního kapitálu

IR FA

Celkových účastníků: 155 
– 49 Vztahy s investory
– 106 Finanční analytici

Výsledky průzkumu – Význam řízení a reportingu intelektuálního kapitálu

Význam ICM a ICR dnes a za pět let
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Komentář

Specifikace

2

Význam ICM a ICR dnes a během pěti let

Společnosti vyrábějící léčiva a 
zdravotnictví dnes oblast považují za 
nejdůležitější
Během pěti let bude IC (intelektuální
kapitál) nejdůležitější pro společnosti 
z oblasti výroba léčiv, chemická
výroba a malobchod
Analytici pokrývající utility a 
maloobchod dnes vidí IC jako 
nejvyšší prioritu
Analytici pokrývající chemickou 
výrobu dobudoucna vidí IC stejně
důležitý jako v těchto sektorech

Vztahy s investory Finanční analytici

Podle trendu je očekávána zvětšující se důležitost ICM a ICR během 
následujících pěti let v odvětvích zahrnutých v průzkumu

IR FA

67%

67%

50%

100%

50%

67%

67%

0%

50%

60%

57%

67%

67%

100%

100%

66%

67%

78%

75%

75%

100%

86%

0% 50% 100% 150%

Telekomunikace/ 
Média

Obchod

Výroba léčiv / 
zdravotnictví

Strojírenství a další
výroba

Informační technologie
Finanční služby

Energetika/utility

Spotřební zboží

Chemická výroba

Automobilový průmysl

Cestování/ Turismus/         
Doprava Celkových účastníků: 155 

– 49 Vztahy s investory
– 106 Finanční analytici

Dnes
Za pět let

Poznámka: Procento odpovědí s indikací vysoké nebo velmi vysoké důležitosti

50%

67%

100%

85%

42%

50%

58%

100%

50%

33%

43%

67%

100%

64%

50%

75%

100%

67%

78%

58%

50%

100%

0% 50% 100% 150%

Výsledky průzkumu – Význam řízení a reportingu intelektuálního kapitálu
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Komentář

2

Téměř 40% společností prohlašuje, že
o ICM aktivitách pravidelně reportuje
interně i externě
Interně je pravidelný reporting většinou 
prováděn IT (67%) a chemickými 
(60%) společnostmi
Společnosti patřící k automobilovému 
průmyslu (57%), spotřebnímu zboží
(50%) a maloobchodu (50%) 
prohlašují, že nejvíce pravidelně
reportují externě
Ani interní, ani externí reporting není
pravidelně prováděn společnostmi 
aktivními v oblastech utilit a dopravy

Téměř 40% společností prohlašuje, že již pravidelně reportuje externě i 
interně o aktivitách řízení intelektuálního kapitálu

Interně Externě

38%

17%

7%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ano,
pravidelně

Ano, někdy Ne, je
plánováno

Ne

39%

15%

6%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ano,
pravidelně

Ano, někdy Ne, je
plánováno

Ne

IR FA

Specifikace
Celkových účastníků: 49 
– 49 Vztahy s investory

Výsledky průzkumu – Reporting o řízení aktivit intelektuálního kapitálu

Reporting o ICM aktivitách
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Komentář

2

67% všech zúčastněných společností
vidí hlavní přínos ICM a ICR v oblasti 
marketingu a image 
Tyto důvody jsou zmiňovány speciálně
zástupci sektorů spotřebního zboží a 
energetiky (oboje 100%)
Přínos naplnění účetních standardů
byl uváděn nejvíce společnostmi z 
oblasti IT (65%), výroba léčiv (32%) a 
finanční služby
Účastníci z finančního a chemického 
sektoru uváděli nejvíce přínos růstu 
akciové ceny v důsledku ICM/ICR 
(22%/ 20%)

Marketing a image jsou brány jakožto hlavní přínos řízení a reportování
intelektuálního kapitálu společnosti

IR FA

Specifikace
Celkových účastníků: 49 
– 49 Vztahy s investory

67%

20%

6%
2% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Marketing/
Image

Účetní
standardy

Růst akciové
ceny

Vylepšení
ratingu

Ostatní

Výsledky průzkumu – Přínosy řízení a reportingu intelektuálního kapitálu

Externí přínosy ICM a ICR
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2

Zatímco více než polovina společností očekává intenzivnější zahrnutí IC 
metod do účetních standardů, finanční analytici jsou méně optimističtí

Komentář
Zástupci pro vztahy s investory ve 
větší míře očekávají zahrnutí IC 
metod do účetnictví než analytici 

Zejména odborníci na automobilový 
sektor věří v rychlé (do 3 let) zahrnutí
IC do účetnictví

Analytici pro farmaceutický (87%) a 
IT (86%) sektor odhadují, že zahrnutí
nastane s největší pravděpodobností
do 5 let

Vztahy s investory
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Finanční analytici

IR FA
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41%Ne

59%

Ano
56%

Ne
44%

36%
43%

7%
14%

0%

20%

40%

60%

3 let 5 let 10 let Neví

Jestli ano, v jakém 
časovém 

horizontu? 

Jestli ano, v jakém 
časovém 

horizontu? 

Zahrnutí IC metod do účetních standardů

Specifikace
Celkový počet respondentů: 155 
– 49 Vztahy s investory
– 106 Finanční analytici

Výsledky průzkumu – Zahrnutí IC metod do účetních standardů



ADL_ Intellectual-CapitaI-Survey_2004_Results.ppt 9

Komentář

Specifikace

2

Významnost ICM a ICR při zpracování analýz

61% zúčastněných analytiků
posuzuje IC ve svých analýzách. Z 
toho, téměř 60% vidí IC jakožto 
vysoce důležitý
Finanční analytici, kteří přiřazují
nejvyšší důležitost pokrývají oblasti 
výroby léčiv/zdravotnictví
následováni těmi z oblasti chemické
výroby
Důvody pro neposuzování IC v 
analýzách zahrnují:
– složitost měření
– riziko zneužití
– neexistence společných standardů
– implicitní zahrnutí do analýz

14%

44%

28%

14%

0%

20%

40%

Velmi
vysoká

Vysoká Střední Nízká

Pokud ano, jak vysoká by 
byla důležitost?

Šest z deseti finančních analytiků bere v potaz hodnocení intelektuálního 
kapitálu společností při svých analýzách

Ano
61%

Ne
39%

IR FA

Celkových účastníků: 106 
– 106 Finanční analytici

Výsledky průzkumu – Relevance pro finanční analýzy
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Znalost ICM a ICR metod

2%
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10%
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14%

12%

22%

78%

0% 20% 40% 60% 80%

Vztahy s investory

Finanční analytici

Neznámé

Známé

Nejznámější

V oblasti řízení výkonnosti IC je nejznámnější BSC; ostatní metody řízení IC
jsou známé jen okrajově

Komentář

Specifikace

Obecně, úroveň znalostí jednotlivých 
metod se mezi dvěma skupinami 
respondentů (Vztahy s investory, 
Finanční analytici) neliší
Nejznámější je metoda BSC 
Zástupci pro vztahy s investory z 
oblastí IT, financí a chemie mají
obecně širší znalosti jednotlivých IC 
metod 
Analytici z oblastí strojírenství, 
finance a IT mají lepší znalost 
jednotlivých metod než jejich 
kolegové

IR FA

Jiné

Danish Guideline
for IC Statements

Skandia Navigator

Inclusive Valuation
Methodology

Austr. Research Center
Seibersdorf IC Report

IC-Rating

IC-Index

Value Added
Intellectual Coefficient

Intangible Asset Monitor 

Europ. Foundation for
Quality Mgmt IC Model

Balanced Scorecard

Celkový počet respondentů: 155 
– 49 Vztahy s investory
– 106 Finanční analyticiPoznámka: Metody jsou seřazeny dle jejich  průměrné znalosti ze strany respondentů

1) BSC= Balanced Scorecard; EFQM= European Foundation for Quality Management; IAM= Intangible Asset Monitor; VAIC= Value Added Intellectual Coefficient

Výsledky průzkumu – Znalost ICM a ICR metod
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Důležitost ICM a ICR metod

Největší důležitost je přisouzena
BSC, VAIC a pak EFQM metodam

Nej 3 metody jsou hodnoceny jako 
důležité zejména odborníky na 
tekomunikační a chemický sektor

Obecně, analytici přikládají nižší
důležitost jednotlivým metodám než
zástupci pro vztahy s investory

I přes relativně nízké povědomý 
metody Austrian Research Center IC 
Report je jí přiřazena vysoká
důležitost

10%

25%

43%

29%

35%

37%

33%

56%

31%

71%

55%

53%

80%

45%

19%

26%

22%

20%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vysoká Střední Nízká

BSC není jenom metodou nejznámější, ale také jako metoda nejdůležitější

IR FA

Intangible
Asset Monitor

IC-Index

IC-Rating

Austr. Research Center
Seibersdorf IC Report 

Europ. Foundation for
Quality Mgmt IC Model

Value Added
Intellectual Coefficient

Balanced Scorecard

Poznámka: Jenom 7 nej- metod, setříděné dle důležitosti

Specifikace
Celkový počet respondentů: 155 
– 49 Vztahy s investory
– 106 Finanční analytici

Výsledky průzkumu – Důležitost ICM a ICR metod
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Executive Summary

2

Již dnes se finanční analytici a investor relations přisuzují střední až vysokou důležitost řízení a 
reportingu duševního kapitálu

Zvyšující se důležitost ICM and ICR očekávaná v příštích pěti letech v rámci všech 
průmyslových odvětví je považována za obecný trend

Skoro 40% společností již sestavují pravidelně reporty zaměřené na aktivity managementu 
duševního kapitálu, a to jak interně, tak externě

Marketing a Image je považován za jeden z nejdůležitějších aspektů řízení duševního kapitálu

Duševní kapitál společnosti je analyzován při finančních analýzách šesti z deseti finančních 
analytiků

Ve vztahu k nástrojům řízení IC je nejvíce známá metoda BSC, ostatní IC metody jsou známy 
pouze částečně

Metodiky BSC je nejen nejvíce známá, ale je zároveň považována za nejpřesnější mezi 
známými ISM a ICR metodikami

Zatímco více než polovina podniků očekává lepší promítnutí IC do účetních politik, finanční
analytici jsou méně optimističtí

Již dnes velká důležitost přisuzovaná ICM a ICR se ještě nadále zvýší a 
dosáhne v budoucnosti klíčového významu

Výsledky průzkumu – Přehled
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Reference Knihy, Články, Studie ADL Best Practice

Naše zkušenosti & Kontakt – Reference, Publikace a Best Practice 3

Společnost Arthur D. Little má nejenom hluboké teoretická znalosti, ale tyto 
poznatky dále rozvíjí a předává formu jak veřejných tak vnitřních aktivit …
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… a naši konzultanti jsou vyhledávanými přednášejícími znalostních 
konferencí ve světě

25th Annual McMaster World Congress on Management of 
Intellectual Capital, Toronto, January 2004: Prezentace na téma
“Porozumění a vzdělávání ve složitých organizacích: Příklad String 
Quartet”

KM Asia Conference, Singapore, November 2003: Prezentace na 
téma “Znalostní řízení jako prostředek inovací”

25th anniversary of the founding of the international business 
school ZfU, Zurich, November 2003: Příspěvek na téma “Strategie 
znalostního řízení předních společností”

Executive Insight: Knowledge Management in the TIME Industry, 
Düsseldorf, May 2003: Diskuse s vrcholovým vedením

2nd international conference “Professional knowledge 
management”, Lucerne, May 2003: Prezentace na témata
“Implementace znalostního řízení”, “Kultura znalostního řízení” a
“Měření úspěšnosti znalostního řízení”

Executive Insight: Knowledge Management in the Financial 
Industry, Munich, October 2002: Diskuse s vrcholovým vedením

Strategic Management Society’s 22nd Annual International 
Conference, Paris, September 2002: Prezentace na téma “Znalostní
řízení v strategických aliancích”

Strategy Camp – Knowledge Management, Murten, June 1999: 
Diskusní fórum ADL pro vrcholové vedení z různých odvětví

Naše zkušenosti & Kontakt – Konference

Executive InsightExecutive Insight

Wettbewerbsvorteile durch Knowledge ManagementWettbewerbsvorteile durch Knowledge Management

3
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Dvě tváře konkurence       
(NEPŘEDNESENÝ PŘÍSPĚVEK) 
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Univerzita Jana Evangelisty Turkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 
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Ing. František Prášek, 
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava, 
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Lidský kapitál a investice do vzdělání 
 
Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 
pořádané pod záštitou primátora hlavního města Prahy 
Mudr. Pavla Béma. 
 
Konference byla pořádána s využitím prostředků GA ČR v rámci řešení projektu Investování 
do sociálního kapitálu a efektivnost GA(vedeného pod číslem 402/06/137). 
 
 
První den konference 
 
 
 
Úvodní vystoupení 
 
 
 
Tematický blok 1: 
Zvýšení efektivnosti vzdělávacích procesů - klíč k realizaci reforem sociálně 
investičních a sociálně pojišťovacích systémů 
 
 
 
 
Investování do sociálního kapitálu a efektivnost1 
Radim Valenčík 
 
Od lidského kapitálu k sociálnímu kapitálu 
Každé jednání tradičních konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání, které se 
konají již od roku 1998, významně přispělo k vypracování, zdokonalení a kritickému 
projednání modelu investičního principu v oblasti financování vysokého školství. Jeho 
zavedení by umožnilo, aby se každý nabyvatel vzdělání podílel na financování vzdělávacích 
služeb až z toho, co mu vzdělání vynese, podle toho, kolik mu vynese, a finanční prostředky 
odváděl přímo té vysoké škole, která mu vzdělávací služby poskytla. V současné době se 
zavedení tohoto systému stává reálným. Vedlo by k podstatnému zvýšení efektivnosti 
vzdělávacích procesů i nezávislosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání na majetkových a 
příjmových poměrech studentů či jejich rodin. 
 
Zaměření letošního ročníku je voleno tak, aby - kromě jiného - mohla být podrobně 
projednána problematika implementace navrhovaného modelu financování vysokého školství, 
a to zejména z hlediska odstraňování nejrůznějších bariér, které dosud brání jeho využití. 
Existence těchto bariér má několik příčin a může vést ke vzniku konfliktních situací. Ukazuje 
se, že k jejich podrobnější analýze lze velmi efektivně využít aparát teorie her, který byl 
rozpracován právě v návaznosti na řešení projektů GA ČR zaměřených na problematiku 
investování do lidského kapitálu a sociálního kapitálu. 
                                                 
1 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost 

GA(vedeného pod číslem 402/06/137). 
 



K tomu podrobněji. V tomto roce začala naše katedra (KEMV VŠFS) řešit tříletý projekt GA 
ČR stejného názvu (vedený pod číslem 402/06/137), jaký nese tento příspěvek, ve kterém 
informuje o prvních výsledcích. Navázal na projekt GA ČR Efektivnost investic do lidského 
kapitálu řešený v letech 2003-2005. Při řešení prvního z projektů se ukázalo, že podmínkou 
využití investic do lidského kapitálu je sociální kapitál v podobě začlenění nositele lidského 
kapitálu do sociálních struktur – organizací a sítí. Na začátku roku jsme ještě netušili, jak 
perspektivní dané téma je a jak velký badatelský prostor otevírá.  
 
Problematice investování do sociálního kapitálu a s tím spojeného vytváření sociálních sítí je 
v posledních letech ve světové odborné literatuře věnována stále větší pozornost (viz 
Bourdieu P., Castells M., Coleman J., Putnam R. a další). Je to dáno mj. tím, že k využití 
investic do lidského kapitálu dochází vždy prostřednictvím zapojení člověka do sociálních 
sítí. Zatímco investování do lidského kapitálu je u nás věnována v odborné rovině dostatečná 
pozornost, neexistuje systematický výzkum, který by se zabýval logicky navazující 
problematikou investování do sociálního kapitálu a vzájemnou podmíněností investic do 
lidského kapitálu a do sociálního kapitálu z hlediska efektivnosti (v paretovském smyslu).  
Rozpracování problematiky investování do lidského kapitálu otevírá tedy neméně významné 
otázky související s problematikou investování do sociálního kapitálu, s tím souvisejícím 
vytvářením sociálních sítí a jejich vlivem na efektivnost ekonomických procesů. Ve 
společnosti působí nejrůznější sociální sítě, jejichž existence se odvíjí od rodinných vztahů, 
bydliště, vzdělávacích institucí, firem, náboženského vyznání, politické aktivity, zájmové 
činnosti, klubové aktivity, některé sítě vznikají napojením na státní administrativu apod. 
 
Sociální kapitál a sociální sítě 
Pojem sociální sítě je nutné odlišit od pojmu organizace. Existence relativně stálých vazeb 
mezi prvky vytváří strukturu. V sociální oblasti můžeme hovořit o sociální struktuře či 
sociálních systémech: 
- Pro případ, kdy vazby mezi prvky (členy) sociální struktury či sociální systém jsou 

lokalizovány a sociální struktura je ohraničena, budeme používat pojem sociální 
organizace. 

- Pro případ, kdy se sociální struktury či sociální systém větví, nelze ji lokalizovat, nemá 
zjevně identifikovatelné hranice, budeme používat pojem sociální síť. 

 
Mezi sociální organizací a sociální sítí existuje řada přechodných forem. Některé sociální sítě 
se odvíjejí od existence sociálních organizací (rodina je organizací, od ní se odvíjí síť 
rodinných vztahů, firma je organizací, od ní se různými směry odvíjí řada sociálních sítí, stát 
je organizace, od jeho fungování jako organizace se rovněž odvíjí existence řady sítí apod.). 
Pojem sociální síť se ukazuje jako velmi vhodný pro detailní analýzu společenského dění, 
protože řadu jevů a událostí lze objasnit jen s pochopením toho, jak se jednotlivé sítě 
vzájemně prostupují, v jakých kontextech a za jakých okolností hraje začlenění do některých 
sítí dominantní roli, kdy má naopak pouze recesivní či reziduální charakter. 
 
Sociální sítě mohou být uspořádány nejrůznějším způsobem - některé sítě vznikají uvnitř 
jiných, jiné mezi jinými. Účast v některých sítích se vzájemně doplňuje či naopak vylučuje.  
Každý člověk má možnost volby, pokud jde o jeho začlenění do různých sítí. Místo narození, 
rodinný původ, sociální status i vrozené dispozice ho k začlenění do některých sítí předurčují, 
v průběhu jeho života však může docházet a také zpravidla dochází k různým změnám. 
Sítě mohou být lokální (regionální, národní) i globální. 
Důležitá je nejen skutečnost, že člověk je začleněn do určité sítě, ale také pozice, kterou v síti 
zastává. Člověk (či jemu blízcí) musí investovat své peněžní i nepeněžní prostředky k tomu: 



1. Aby se začlenil do určité sítě. 
2. Aby v určité síti získal určitou pozici. 
3. Aby určitá síť měla určitou pozici ve vztahu k jiným sítím. 
 
Peněžní i nepeněžní prostředky, které musí být investovány k začlenění do sítě (případně k 
získání pozice v sítí či posílení pozice sítě mezi jinými sítěmi) mohou mít velmi rozmanitou 
povahu, např.: 
- Přímých finančních investic (poplatek za členství v sítí, dary apod.). 
- Nepřímých finančních investice (pořízení statků spojených se začleněním do sítě a s 

činností v rámci sítě - sem patří různé formy prestižní spotřeby, pořízení sportovních 
potřeb apod.). 

- Volného času (času, který je obětován pro činnost v rámci určité sítě). 
- Pověsti či důvěryhodnosti (pro účast v řadě sítí je nutné uchování důvěryhodnosti a dobré 

pověsti, účast v některých sítích naopak vede ke ztrátě důvěryhodnosti či dobré pověsti). 
- Nákladů obětované příležitosti (ve smyslu obětování členství v některých sítích) v 

případě, že členství v některých sítích je neslučitelné s členstvím v jiných sítích. 
 
Od investování do začlenění do sítě, pozice v síti i pozice sítě jsou očekávány určité peněžní i 
nepeněžní výnosy, přitom větší, než původní investiční náklady. V tomto smyslu má 
začlenění člověka do sociální sítě podobu sociálního kapitálu. Splňuje totiž všechny atributy 
kapitálu jako takového v ekonomickém smyslu. 
 
Důležité přitom současně je, že sociální kapitál, který takto člověk nabývá (a který má podobu 
začlenění člověka do různých sítí a jeho pozice v různých sítích), podstatným způsobem 
podmiňuje nabývání a uplatnění lidského kapitálu. Problematiky investování do sociálního 
kapitálu tudíž bezprostředně navazuje (objevuje se a vyvstává jako velmi významná) na 
problematiku investování do lidského kapitálu.  
 
Rivalitní a kooperativní sociální sítě 
Autoři, kteří se problematikou sociálního kapitálu zabývají, si všímají odlišnosti 
kooperativních a rivalitních (resp. pozičních) prvků. V interpretaci této polarity existují v 
jejich pracích určité rozdíly (viz např. Bourdieu P. - Putnam R.). Rozlišení uvedených stránek, 
analýza jejich vzájemného působení patří k aktuálním a v současné literatuře ne zcela 
řešeným problémům.   
U sociálních sítí můžeme rozlišit dvě stránky (resp. dvě dimenze): 
- Kooperativní, která je dána tím, že ti, co jsou začleněni určitým způsobem do určité sítě 

musejí vzájemně nějak spolupracovat (kooperovat), aby se posilovala pozice sítě ve 
vztahu k ostatním sítím, aby sít obstála v konkurenci s jinými sítěmi a aby tudíž začlenění 
do sítě i pozice v síti přinášely co největší výnosy. 

- Rivalitní, která je dána konkurencí těch, co jsou začleněni do určité sítě, o získání co 
nejlepší (u sítí s vertikální hierarchickou strukturou to bývá nejvyšší) pozice. 

 
Existují sítě, u nichž převažuje kooperativní stránka či kooperativní prvky a které se vyznačují 
následujícím: 
- Ti, co jsou do sítě začlenění, přispívají investováním svých aktivit a prostředků k pozici 

sítě bez ohledu na to, jaký z toho mají bezprostřední výnos, jak to ovlivní jejich pozici v 
síti. 

- Ti, co jsou začleněni do sítě, nevyvíjejí činnost, která by omezovala jiným účastníkům sítě 
jejich aktivity. 

 



Existují sítě, u nichž převažuje rivalitní stránka či rivalitní prvky a které se vyznačují 
následující: 
- Ti, co jsou začleněni do sítě, preferují individuální výnos z pozice v dané síti před pozicí 

dané sítě. 
- Ti, co jsou začleněni do sítě, se snaží prosadit se do výhodnější pozice oproti ostatním i na 

úkor pozice celé sítě. 
 
Mezi těmito krajními podobami sociálních sítí existují smíšené a přechodné typy. 
Lze uvést řada parametrů, které mohou ovlivnit, zda se určitá síť bude vyvíjet jako 
kooperativní či směrem ke kooperativní, či naopak jako rivalitní a směrem k rivalitní, např.: 
- Velikost sítě (u velkých sítí jsou intenzivnější tendence k převládnutí rivalitních prvků). 
- Vnitřní uspořádání (u sítí s méně rozvinutou horizontální a více rozvinutou vertikální 

strukturou jsou intenzivnější tendence k převládnutí rivalitních prvků). 
- Evidentnost vztahu mezi individuálním výkonem a pozicí sítě. 
- Mechanismy hodnocení výkonu v sítí a jeho ocenění. 
- Cílová motivace a orientace sítě (o jakou pozice ve vztahu k ostatním sítím jde). 
- Vliv majetkového statutu na pozici v síti. 
- Vliv úrovně vzdělání a celkového rozvoje schopností na pozici v síti. 
- Struktura peněžních a nepeněžních výnosů těch, co jsou začleněni do dané sítě. 
 
Rivalitní chování může většinou přinést okamžité výhody v rámci dané sítě, z 
dlouhodobějšího hlediska však vede ke ztrátě efektivnosti ve smyslu pozice, dosahované 
příslušnou sítí oproti ostatním. Má všechny vlastnosti tzv. vězňova dilematu. Situace, které 
jsou výsledkem rivalitního chování v síti, jsou neefektivní v paretovském smyslu. A naopak - 
dosažení paretovsky efektivních stavů je možné jen na základě kooperativního jednání. 
 
Vzhledem k výše uvedenému se k analýze a modelování sociálních sítí z hlediska duality 
jejich kooperativních a rivalitních stránek či prvků i z hlediska strategií kooperativního a 
rivalitního chování jejich účastníků nabízí uplatnění aparátu teorie her. Od tohoto aparátu lze 
mj. očekávat ocenění vlivu jednotlivých výše uvedených parametrů na vývoj sítí. V daném 
případě jde o hry s opakováním, kdy účastník má možnost volby, zda bude pokračovat ve hře 
v rámci dané sítě. 
 
Při vývoji některých sociálních sítí hraje důležitou roli možnost přechodu od jedné sítě 
daného typu k jiné síti daného typu. Mj. právě tento fenomén umožňuje v některých oblastech 
(zejména pokud se týká oblasti menších firem) vytváření kooperujících sítí. Jiné sítě naopak 
vznikají na rivalitním základě. 
 
Sítě, v nichž lze demonstrovat majetkovou převahu, v nichž lze získat pozici díky vyšší 
úrovni rozpočtového omezení, mají výrazné rivalitní prvky. Naopak sítě, v nichž hrají 
významnou roli schopnosti nabyté vzděláním, mají výrazné kooperativní prvky. Obecně lze 
uvažovat o roli terciárního a celoživotního vzdělání při podpoře kooperativních stránek a 
prvků většiny sociálních sítí. Role tohoto vzdělání ve výše uvedeném smyslu je přímo úměrná 
tomu, jak je otevřen samotný přístup k tomuto vzdělání. 
 
U rivalitních sítí lze vypozorovat roli věku účastníků sítě na pozici v síti. Ta se může 
projevovat dvojím způsobem: 
- Buď převládne efekt dobyté pozice, což vede k tomu, že nejvyšší pozice v síti jsou 

dlouhodobě obsazeny těmi, co porazili v pozičních bojích ostatní a drží svou pozici 
prakticky do konce svého života. 



- Nebo v boji o pozici jsou využívány některé handicapy stáří k plné poziční likvidaci a 
často i k vyloučení ze sítě.  

 
V obou případech není sledována efektivní přirozená profesní strategie, která umožňuje plné 
uplatnění schopností (zejména těch, které vznikají vhodnou kombinací celoživotního vzdělání 
a nabývání zkušeností) v jednotlivých obdobích života a tím i dlouhodobé uplatnění člověka 
na profesních trzích. 
 
Poučný příklad reflexe problematiky rivalitních a kooperativních prvků  
Znalost zastoupení rivalitních a kooperativních prvků v organizacích a sítích, příčin jejich 
vzniku, vzájemného působení je nepřímo zřejmá z následující myšlenky C. Höschela:2  
„Krutost a schopnost páchat zlo jsou do jisté míry zabudovány v každém z nás. Rozdíl je jen 
ve výšce prahů, jaké musí být překročeny, aby se takové chování spustilo. Tyto prahy jsou 
dány výchovou, kulturním prostředím nebo náboženstvím. Ano znovu říkám, všichni do 
jednoho v sobě máme takovou schopnost zasutou a zabudovanou. Stejně jako určitý sklon 
k podrobivosti. 
Ano, máme tendenci poslouchat autoritu (proto se všude,kde se sejde větší množství lidí, 
okamžitě zabydluje nějaká víceméně institucionalizovaná forma náboženství). A tato autorita 
nás může vmanipulovat do situace, v níž jsme - v zájmu vyhovění jejímu rozkazu či přání - 
schopni páchat zlo. Koneckonců, připadáme si jen jako prostředníci - odpovědnost nese přece 
šéf. 
Především je to autorita vůdce... Dále je to přítomnost harmonizačních médií - u lidí je to 
ideologie, pochodové písně... Další podmínkou je vnější nepřítel, nebo alespoň jeho atrapa, 
před kterou nás ona autorita „ochrání“. Samozřejmě za předpokladu, že ji budeme slepě 
poslouchat. Na škodu není ani slibování hojnosti. A konečně jsou podmínkou i určité vlohy, 
jimiž jsme víceméně všichni vybaveni a které zajišťují hierarchické uspořádání společnosti. 
Prakticky každý jednotlivec v jakékoli společnosti je nadán čtyřmi základními vlastnostmi - 
pocitem úzkosti vůči nadřízeným, pocitem podrážděnosti vůči podřízeným, pocitem slasti při 
vzestupu po společenském žebříčku a pocitem deprese při sestupu. Tím se každá skupina či 
společnost okamžitě seřadí v hierarchii dominace, od nejvyšších šéfů až po sluhy. Je to zřejmě 
evolučně stabilní strategie, jež takto uspořádané společenství zvýhodňuje v boji o zdroje, 
teritorium, potravu, v zápase s konkurenty. Evoluce tlačí na udržení takového chování i se 
všemi jeho negativními důsledky, mezi které  nepochybně patří třeba deprese a ztráta 
iniciativy.“ 
 
Na místě jsou pak např. otázky:  
1. Jak vymezit a odlišit hierarchické uspořádání založené na poslušnosti vůči autoritě a 

současně rivalitě o získání autority v případě sociálních sítí od kooperativního založeného 
na ocenění vkladu jednotlivce? 

2. Jaké faktory ovlivňují míru zastoupení rivalitních a kooperativních prvků? 
3. Jaké nástroje teoretické analýzy (např. ekonomické metody, teorii her) lze použít 

k analýze vzájemného působení rivalitních a kooperativních prvků? 
 

                                                 
2 Jedná se o výňatek z rozhovoru pro časopis Reflex (Höschel, C.: Čekám na Ufony, In: časopis Reflex č. 
51/2005, ISSN 0862-6634). Prof. Mudr. Cyril Höschel, DrSc., FRCPsych. je profesorem na 3. lékařské fakultě 
UK a ředitelem Psychiatrického centra a Centra neuropsychiatrických studií v Praze. Pravidelně v Reflexu 
publikuje odpovědi na různé otázky v podobě krátkých komentářů. Vybrané pasáže jsou z rozsáhlého rozhovoru 
s ním na téma, zda jsme ve Vesmíru jediní a co by se asi stalo, pokud bychom se setkali s někým jiným. 
 



Silná vertikální hierarchická subordinace se může jevit jako značná konkurenční výhoda. 
Sociální síť proniká do svého okolí, začleňuje do sebe další a další prvky, příp. likviduje ty, 
které nejsou ochotny se podřídit. 
Kontrolu poslušnosti navíc mohou zvyšovat esoterické momenty (tj. různá míra zasvěcenosti 
členů sítě podle jejich pozice v hierarchii). 
 
Silně subordinované hierarchické sítě (v nichž jako dominantní motivace převládá na jedné 
straně touha po moci, na druhé straně potřeba se podřít autoritě), mají též řadu slabin, např.: 
- Rivalita mezi členy na stejném stupni hierarchie vede k tomu, že zpravidla vítězí méně 

schopní v boji o postup, což vede ke ztrátě efektivnosti. Je to dáno tím, že schopní se 
zpravidla spojí a zpravidla vítězí právě formou porušování pravidel prokázání schopností. 
Navíc vyšší stupeň hierarchie (příp. i ten nejvyšší) z obav o svou vůdčí pozici podporuje 
spíše méně schopné. 

- Dříve nebo později (v období krize sítě, nejpozději v důsledku fyzického úpadku vůdčí 
autority) se otevírá boj o nástupnictví, který může mít pro vývoj sítě zničující důsledky. 

- Uvnitř sítě, která zbytněla „pohlcováním svého okolí“, se vytvářejí opoziční a parazitní 
sítě, mnohdy s výraznou alternativní esoterickou nadstavbou (typu „konec světa“, rozuměj 
zánik pravidel, podle nichž se vytvářela původní síť, a „nové rozdání karet“). 

- Nepřítelem silně subordinovaných sítí se stává svobodné myšlení, řídí se spíše rituály a 
mají tendenci tabuizovat určité názory. Dříve nebo později dochází ke ztrátě efektivnosti 
v důsledku schopnosti poznávat okolní realitu. 

 
Krizové jevy, k nimiž existence silně subordinovaných hierarchických sítí vede, nemusí vždy 
znamenat zánik sítě, příp. její rozpolcení. Mohou mít též podobu určité reformy, kterou se síť 
otevírá a posiluje kooperativní prvky. 
Kooperativní sítě jsou založeny na spontánně vytvářených horizontálních vztazích (vzájemné 
důvěry, dobré informovanosti apod.), které umožňují zvyšovat efektivnost směny a snižovat 
její transakční náklady. 
Dějiny (včetně současných i velmi současných) nabízejí stodostatek příkladů k ilustraci výše 
uvedeného. Nejde však jen o to nalézat „řád v chaosu“ formou popisu standardních situací a 
standardních přechodů od jedné situace ke druhé. Teorie - a to zejména ta, která využívá 
nástroje současné mikroekonomické analýzy - dokáže říci o chování sítí mnohem víc, než by 
se mohlo zdát na první pohled. 
 
Proč se jedná o ekonomickou problematiku? 
1. Sociální síť je nositelem sociálního kapitálu, zhodnocující se hodnoty. 
2. Pozice jednotlivce v sociální síti je rovněž sociálním kapitálem a součástí vlastnického 

portfolia (aktiv) daného jednotlivce. 
3. Investice do pozice v síti a pozice sítě (ve vztahu k jiným sítím) mají peněžní i nepeněžní 

podobu, právě tak jako výnosy z pozice sítě (ve vztahu k jiným sítím). 
4. Dochází ke vzájemným proměnám nepeněžních investic i nepeněžních výnosů v peněžní, 

přičemž určitou roli zde hrají transakční náklady těchto přeměn. 
5. Investiční aktivity jsou spolu provázány podle principu nákladů obětované příležitosti 

(investuji-li do využití jedněch investičních příležitostí, obětovávám možnost investovat 
své prostředky - peněžní, volný čas, důvěryhodnost apod. - do využití jiných investičních 
příležitostí, tj. pozice v jiných sítích či získání pozice v dané síti jiným způsobem). 

6. Lze identifikovat posloupnosti návazných investičních příležitostí (tj. těch, do kterých je 
nutné investovat tak, aby se otevřela možnost investovat do následujících), přičemž stav a 
parametry určité sociální sítě lze zjistit nejlépe podle toho, jaké posloupnosti návazných 
investičních příležitostí jsou v ní využívány. 



7. Lze identifikovat, jak ta či ona sociální síť (coby sociální kapitál) dokáže využívat 
lidských kapitál (vznikající investicemi do rozvoje lidských schopností). 

8. Důležitou roli hraje vztah sociální sítě k tržnímu prostředí, resp. různé typy tohoto vztahu. 
9. Aktivity subjektů a s nimi spojené změny, k nimž v rámci sociálních sítí dochází, lze 

rozlišit z hlediska toho, zda se jedná o paretovská zlepšení či nikoli, což má pro chování 
sítí a jejich výslednou podobu zcela zásadní význam. 

10. K modelování rozhodování subjektů a důsledků jejich rozhodnutí lze velmi dobře využít 
aparát teorie her, kterým můžeme identifikovat vliv různých parametrů na vývoj té či oné 
sítě.  

 
Sociální sítě očima teorie her 
Jaké typy strategií (ve smyslu terminologie teorie her, v běžném smyslu jde o typy chování) 
narušují kooperativní charakter sítí a mění jej v rivalitní? Pokusme se o co nejúplnější výčet: 
- Narušení rovnosti přístupu k informacím (asymetrie informací). 
- Vytváření skrytých koalic, kdy účastníci koalice se dohodnou na rozdělení výhod 

z rozhodnutí, které učiní před vlastním projednáváním alterantiv a realizací volby. 
- Vnášení do systému dezinformací: 

 O existenci ohrožení či nepřítele. 
 O existenci spiknutí či zrádce uvnitř sítě. 
 Formou pomluv. 

- Upřednostňování rituálů a tabu před důsledně racionálním přístupem. 
- Vytváření atmosféry strachu a to i formou exemplárního trestání, pokud někdo projeví 

svůj názor.  
- Vnesení do sítí různých forem redistribuce (oproti tržní distribuci) výnosů mezi její členy 

a využívání redistribuční pozice (tento bod by si ovšem zasloužil samostatnou analýzu, 
takže jen pro názornost): 
 Ke zřízení společně financovaných, ale individuálně užívaných statků. 
 K prořízení statků, prostřednictvím kterých mohou výše pozičně postavení uplatňovat 

svoji moc vůči níže postaveným. 
 K financování různých forem podpor, které lze poskytovat selektivně za protislužbu 

(věrnost = poslušnost). 
 
Podíváme-li se na možnost uplatnění kterékoli z těchto strategií, pak pro ně platí následující 
matice možností, známá jako tzv. vězňovo dilema: 
               
        Hráč B 
 
     Použití strategie Nepoužití strategie 
     vedoucí k rivalitě vedoucí k rivalitě 
      
 
  Použití strategie  3 : 3   8 : 0 
  vedoucí k rivalitě 
Hráč A  
  Nepoužití strategie  0 : 8   6 : 6 
  vedoucí k rivalitě 
 
 
 



Rivalitní strategie snižují efektivnost systému, současně však poskytují tomu, kdo ji zvolí, 
větší největší výnos v případě, kdy druhý hráč volí nerivalitní strategii.  
Pokud oba hráči zvolí rivalitní strategii, aby buď získali oproti druhému velkou výhodu, nebo 
se alespoň bránili důsledkům v případě, že druhý rovněž zvolí rivalitní strategii, pak jsou 
výnosy rozděleny 3:3 a je zřejmé, že se nejedná o paretooptimální situací, kterou reprezentuje 
případ, kdy oba zvolí nerivalitní strategii a získají výplaty 6.6. 
Tento triviální příklad ukazuje, že k vyšetření sítí lze aplikovat modely založené na teorii her. 
 
Od tohoto základního schématu lze odvíjet modely zobecňující v různých směrech výchozí 
situaci, pokud např. jde: 
- O počet účastníků. 
- Opakování volby strategie. 
- Paralelní hry (prolínání sítí, kdy si každý z účastníků může vybrat, zda v síti zůstane či 

zda z ní vystoupí). 
- Míru, v níž je každý účastník informován o tom, jakou strategii v přecházejícím kole 

zvolil jiný účastník. 
 
Klíč k analýze – teorie redistribučních systémů 
Klíčem k analýze sociálních struktur se ukázala být analýza redistribučních systémů. 
Redistribuční systémy  jsou ty, v nichž dochází k určité redistribuci prostředků oproti 
příspěvku každého z účastníků ke společnému výkonu. Jako systémy, v nichž dochází 
k redistribuci ve výše uvedeném smyslu, budeme uvažovat organizace, sociální sítě, propojení 
organizací a sociálních sítí. K analýze situací, které v redistribučních systémech vznikají, lze 
použít aparát teorie her, resp. obecnou teorii redistribučních systémů lze rozvíjet jako součást 
teorie her. Přepokládáme, že přínos každého člena a tudíž i výši odměny lze zjistit (každý 
z účastníků ví, kolik by on a každý jiný dostal, pokud by v systému neexistovala redistribuce). 
V obecnějším případě lze přínos každého z účastníků identifikovat jen přibližně, lze uvažovat 
i situace, kdy ani samotný účastník hry není schopen přesně ocenit svůj výkon. 
 
Při rozvíjení obecné teorie redistribučních systémů jako aplikace teorie her se ukázalo, že 
významnou roli ve vývoji redistribučních systémů hraje meziorganizační migrace, resp. to, 
nakolik je umožněna či naopak znemožněna vytvářením různých bariér. Nakolik je totiž 
meziorganizační migrace umožněna (nakolik neexistují její bariéry), natolik si mohou 
organizace konkurovat při získávání výkonných hráčů, či natolik si může hráč vybrat 
organizaci, která ocení jeho výkonnost. Obecně platí, že možnost meziorganizační migrace 
výrazně omezuje možnost prosazení nízkovýkonnostních či antivýkonnostních herních 
situací. Dokonce lze říci, že má na výkonnost organizací zcela zásadní vliv. 
Z tohoto hlediska nejvýznamnější role sociálních sítí spočívá v umožnění či naopak omezení 
meziorganizační migrace. Obecně platí, že sociální sítě zprostředkují meziorganizační 
přesuny: 
- informací, 
- vlivů, 
- koaličních vazeb, 
- prostředků, 
- osob. 
 
Ze všeho nejdůležitější (a to, kolem čeho se vše koncentruje) je právě již zmíněná 
meziorganizační migrace. Nakolik příslušnost k určitým sociálním sítím příslušným hráčům 
meziorganizační migraci umožňuje, natolik ostatním naopak v meziorganizační migraci brání. 



Nebo – pokud výše uvedené „přečteme“ jiným způsobem – role sociálních sítí je 
bezprostředně spojena s jejich působením v oblasti meziorganizační migrace.3 
 
Tím se otevírá nesmírně zajímavá problematika spojena s řešení dvou otázek: 
1. Jakým způsobem mohou sociální sítě meziorganizační migraci napomáhat? 
2. Jakým způsobem mohou sociální sítě v meziorganizační organizaci bránit? 
 
Tyto otázky můžeme dále strukturovat, např.: 
- Kdy a proč může sociální síť napomáhat meziorganizační migraci svých příslušníků a kdy 

a proč může bránit těm, co nejsou její příslušníci či příslušníkům jiných sociálních sítí? 
- Kdy a proč může sociální síť bránit meziorganizační migraci svých příslušníků a kdy a 

proč může bránit těm, co nejsou její příslušníci či příslušníkům jiných sociálních sítí? 
- Kdy a jak může bránit meziorganizační migraci omezováním výstupu z organizací a kdy a 

jak naopak omezováním vstupu do organizací. 
- Kdy a jak může napomáhat meziorganizační migraci podporou výstupu z organizací a kdy 

a jak naopak podporou vstupu do organizací. 
 
Místo závěru – jaké otázky řešit 
Každého nepochybně hned napadne řada zajímavých interpretací a po chvíli přemýšlení či na 
základě prodiskutování výše uvedených otázek ještě další. Z toho je zřejmé, že pochopením 
role sociálních sítí ve zprostředkování (pozitivním i negativním) meziorganizační migrace a 
tudíž i konkurence mezi organizacemi se otevírá perspektivní badatelský prostor. Identifikace, 
popis a vhodné utřídění je ovšem jen první fází zkoumání. Další je vytvoření vhodného 
teoretického konceptu resp. modelu. V našem případě se jedná o teorii redistribučních 
systémů, o které bude řeč v dalších vystoupeních. Vzhledem k tomu, jak intenzivně a úspěšně 
probíhá rozpracování tématu v současné době, lze očekávat, že příští rok budeme moci 
informovat o dalších výsledcích. 
 
Doc. Radim Valenčík, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 
 
 

                                                 
3 Pochopení souvislosti meziorganizační migrace a role sociálních sítí má zcela zásadní význam. Poskytuje např. 
klíč k odpovědi na otázku, jak je možné, že se v různých organizacích prosazují a udržují redistribuční prvky, 
které vedou k výraznému snížení efektivnosti.  
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Proč se zabývat vzdělanostními aspiracemi ?

• Teorie: posílit význam výkladu sociálního 
jednání v kontextu analytické sociologie

• Řešení konkrétního problému: jaké jsou 
hlavní příčiny velkých vzdělanostních 
nerovností v ČR 

• Konkrétní výzkumný projekt: Nerovnosti 
v šancích na vzdělání: jejich rozsah, zdroje, 
sociální a ekonomické důsledky, strategie 
řešení (MPSV, Moderní společnost)
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Teorie - fáze

1. Aspirace v kontextu výkladu třídních 
nerovností v šancích na vzdělání

50. léta: L. Riessman: Levels of Aspiration and 
Social  Class, J.A.Kahl: Educational 
Aspirations of “Common Man Boys”, H.H. 
Hyman: The Value System of Different Classes

Rozdíly ve vzdělanostních aspiracích se 
významně podílí na vysvětlení třídních 
nerovností v dosaženém vzdělání
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Teorie - fáze
2. Aspirace v sociálně psychologickém modelu 

sociální stratifikace 

50. a 70. léta. W.H. Sewell, V.P. Shah, A.O. 
Haller, G.W. Ohlendorf, R.M. Hauser ....
„The Educational and Early Occupational 
Attainment Process“, „Dissaggregating a Social-
Psychological Model of Educational 
Attainment”; “A Model of Stratification with 
Response Error in Social and Psychological 
Variables”

Aspirace hrají ve stratifikačním procesu 
strategickou roli 
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Finální specifikace Wisconsinského modelu 
Hauser, R.M., S.L. Tsai and W.H. Sewell. 1983. “A Model of Stratification with Response Error in 

Social and Psychological Variables.” Sociology of Education 56: 20-46.
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Teorie - fáze
3. Role institucionálních a strukturálních 

faktorů ve formování vzdělanostních aspirací

60. léta a dále: R. Turner, A. Kerckhoff, W. Müller & 
Y. Shavit, C. Buchmann, ..... 
“The Status Attainment Process: Socialization or 
Allocation?“; “The Institutional Embeddedness and 
Occupational Expectations“; „Interpersonal Influences 
and Educational Aspirations in 12 Countries: The 
Importance of Institutional Context“

Vzdělanostní aspirace se utváří pod silným 
vlivem institucionálního uspořádání
vzdělávacího systému 
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Současnost 
• Rozsáhlé mezinárodní srovnávací projekty

adolescentů (TIMSS, PISA, PIRLS) umožňují
hlubší srovnávací analýzy vlivu rodiny, školy a 
institucionální uspořádání vzdělávacího 
systému na formování vzdělanostních aspirací
(Kerckhoff 2001, Buchmann & Dalton 2002, Buchmann & 
Park 2006 a další)

• Nový trend v analytické sociologii: posílení role 
„výkladu“ jednání na základě více-úrovňové
analýzy kontextů, mechanismů a jednání různých 
aktérů (Peter Hedström: Dissecting the Social: On 
the Principles of Analytical Sociology)
– multi-level, multi-actor, mechanism-based

explanations (aspirace v rámci analytického principu 
„DBO“ (Desires, Beliefs, Opportunities ⇒ Action)
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Institucionální kontext 
formování vzdělanostních 
aspirací v České republice 

v komparativní perspektivě
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Hlavní teze a dosavadní zjištění

• Vzdělávací systémy lze klasifikovat podle tří
hlavních charakteristik: 
– stupeň stratifikace systému (degree of

stratification)
– orientace na odbornou složku vzdělávání

(vocational specificity)
– stupeň standardizace (standardization)
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Hlavní teze a dosavadní zjištění

• Vysoce stratifikované vzdělávací systémy: různé
typy škol s různými typy kurikula a různými cíli 
vzdělávání, dělení dětí v ranném věku do 
odlišných vzdělávacích drah

• Vzdělávací systémy silně orientované na 
odborné vzdělávání připravují relativně velkou 
část populace specificky na určitá povolání, pouze 
malá část prochází vzděláním směřujícím k 
„akademické“ dráze (všeobecné vzdělávání)

• Vysoce stratifikované vzdělávací systémy jsou 
zpravidla silně orientované na odborné
vzdělávání
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• Málo stratifikované systémy
– jsou otevřenější soutěži a mobilitě než silně

stratifikované systémy 
(Turner: contest vs. sponsored mobility)

– soutěž o vyšší vzdělání či pozice posouvají do 
vyššího věku

– oslabují vliv sociálního původu na 
vzdělanostní aspirace

– vyvolávají často nerealistické aspirace
(nejistota v pozdějších fázích kariéry)

Hlavní teze a dosavadní zjištění
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• Vysoce stratifikované systémy:
– usnadňují přechod mezi školou a trhem práce 

(pocit „jistoty“)
– ale vedou k rozhodování o vzdělávací

(profesní) dráze v časném věku
– čímž posilují vazbu mezi aspiracemi a 

sociálním původem
– podle některých autorů formují „realističtější

aspirace“ (Buchmannová, Kerckhoff)

Hlavní teze a dosavadní zjištění
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• Na základě dosavadních analýz (Kerckhoff, 
Buchmann):

• Země s vysoce stratifikovanými vzdělávacími 
systémy: Německo, Rakousko, Švýcarsko, 
Maďarsko, (Česká republika)

• Země s málo stratifikovanými vzdělávacími 
systémy: USA, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, 
Velká Británie, Korea ....

Existující klasifikace zemí
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Náš přístup
• Identifikovat hlavní dimenze pro klasifikaci 

vzdělávacích systémů z hlediska jejich otevřenosti 
a prostupnosti

• Zjistit míru determinace vzdělanostních aspirací
schopnostmi a sociálním původem v různých 
systémech, zvláště pak v ČR

• Testovat hypotézu o specifickém vlivu schopností
a sociálního původu na vzdělanostní aspirace v 
různých systémech, zvláště pak v ČR 
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Hlavní hypotéza 
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I.
Deskriptivní evidence 

z dat PISA 2003

• EDUASP – aspirations to achieve tertiary 
(i.e. college or university) education (0=no, 1=yes

SES5 - quintiles of HISEI – the highest occupational
status of parents

ABIL5 – quintiles from the index of measured ability
derived from five plausible values for each 
literacy domain
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College aspirations by measured ability and SES of parents 
Czech Republic
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College aspirations by measured ability and SES of parents
Sweden

24 20
30 29

47

30 32

46
57 5349 52

60 62
67

54
65 67

81 82
76 72

84 89 91

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

ABIL (measured ability - quintiles)

Co
lle

ge
 a

sp
ira

tio
ns

  (
%

)
SES5=1 SES5=2 SES5=3 SES5=4 SES5=5



20

College aspirations by measured ability and SES of parents
United States
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II. 
Otevřenost vzdělávacích systémů

a vzdělanostní aspirace 

Analýza dat OECD a PISA-2003
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Proměnné pro komparativní analýzu otevřenosti 
vzdělávacích systémů na střední úrovni

• GENSEC: percent of 15 yrs. olds enrolled 
general educational  programs

• NUMPRG: Number of school types 
available to 15 yrs. olds

• VOCAT: Proportion of 15 yrs. olds in 
programs that give access to vocational 
studies or the labor market

• EXPSEC: Expenditure on primary, 
secondary education (% of GDP)
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Proměnné pro komparativní analýzu otevřenosti 
vzdělávacích systémů na terciární úrovni

• TERENR: entry rates into tertiary 
education

• PRIVSRC: Proportion of private 
expenditure on total expenditure in tertiary 
education

• FINASS: Financial aid to students 
(percentage of public subsidies to students of total 
exenditure on tertiary education)

• EXPTER: Expenditure on tertiary 
eductaion (% of GDP)
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Analýza hlavních komponent otevřenosti 
vzdělávacích systémů
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OECD-PISA countries in two-dimensional space defined by 
variables SCND (openness of secondary education system) and 

TERT (openness of tertiary education system).

RSQ=0.393
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Openness of educational system
A single dimension created from SCND a TERT and the definition 

of types of countries for multi-level analysis 
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OECD-PISA countries in two-dimensional space defined by 
variables SCND (openness of secondary education system) and 

TERT (openness of tertiary education system).
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OECD-PISA countries in two-dimensional space defined by 
variables SCND (openness of secondary education system) and 

TERT (openness of tertiary education system).
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III. 
Determinace vzdělanostních

aspirací v OECD-PISA zemích 

Analýza dat z PISA 2003a
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Variables from PISA 2003
• Dependent 

– EDUASP – aspirations to achieve tertiary (i.e. college 
or university) education (0=no, 1=yes)

• Independent
– SEX – 1=female, 2=male
– HISEI – the highest occupational status of parents 

(derived from ISCO and ISEI ) – standardized for the 
analysis

– ABIL – index of ability (derived from plausible values 
for MATH, READ, SCIE, PROB) standardized for the 
analysis

• Analysis (binomial logistic regression)
log odds(EDUASP) = B1*ABIL + B2*HISEI  +  

B3*SEX + B4 *Constant.
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Zjištění celkové determinace vzdělanostních aspirací a 
role hlavních faktorů: schopnosti a sociální původ

GET FILE='D:\Data\pisa_2003_int\INT_stui_2003.sav'.
weight by w_fstuwt.

* definition of ABIL.
compute math=mean(pv1math to pv5math).
compute read=mean(pv1read to pv5read).
compute scie=mean(pv1scie to pv5scie).
compute prob=mean(pv1prob to pv5prob).
compute abil=(math+read+scie+prob)/4.
reliability variables=math read scie prob/scale (abil)=math read scie prob/model=alpha.

* definition of college aspirations (ISCED 5 and higher).
compute eduasp=0.
if (st23q05=1 or st23q06=1)eduasp=1.

* logistic regression of aspirations on ABIL, HISEI and SEX.
split file by country.
LOGISTIC REGRESSION VAR=eduasp

/METHOD=ENTER abil hisei sex
/CONTRAST (sex)=Indicator 
/CRITERIA PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) .
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Overall determination of educational aspirations
Standardized coefficient of determination (Nagelkerke R2) from logistic 
regression of educational aspirations on ability (ABIL), gender and socio-

economic background (HISEI)
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Logistic regression coefficients (B) of aspirations 
on ability and SES of parents (controlled for gender)
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Odds ratios (eB) of college aspirations for individuals of different social 
background (quintiles of parental SES) after controlling for the effect of ability 

(ABIL). Results of logistic regression.

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

12345

SES (quintiles)

E
xp

 (B
)

CZE

AUS

AUT

CAN

ESP

FIN

FRA

GBR

HUN

GER

IRL

NLD

NOR

NZL

POL

SLV

SWE

USA

SES5: referential 
category



35

Odds ratios (eB) of college aspirations for individuals of different social 
background (quintiles of parental SES) after controlling for the effect of ability 

(ABIL). Results of logistic regression.
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Závěry

• Vzdělanostní nerovnosti a jejich vývoj nelze 
pochopit bez analýzy vývoje a determinace 
vzdělanostních aspirací.

• Vzdělanostní aspirace jsou formovány primárně
rodinnými i strukturálními (institucionálními) 
faktory

• Předchozí mezinárodní srovnání ukázala, že vliv 
sociálního původu na dosažené vzdělání i na 
vzdělanostní aspirace je v ČR extrémně silný
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Závěry
• Extrémně silný vliv sociálního původu na dosažené

vzdělání a na vzdělanostní aspirace v ČR lze z velké
části vysvětlit silnou stratifikovaností a celkovou 
„uzavřeností“ vzdělávacího systému (na střední i 
terciární úrovni) – to platí zejména o České
republice

• Český vzdělávací systém (jeho struktura a 
institucioální uspořádání) tak způsobuje velké ztráty 
na lidském kapitálu, neboť děti s velmi dobrými 
studijními předpoklady pocházející z rodin s nižším 
sociálně-ekonomickým statusem předem rezignují
na dosažení vyššího vzdělání
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Děkuji za pozornost
mateju@mbox.cesnet.cz

www.stratif.cz
www.isea-cz.org
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Variables used in the analysis of educational systems
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Main results from two-level logit models for aspirations
(typical countries): effects of second-level predictors 
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Main results from two-level logit models for aspirations
(typical countries): decomposition of intra-class correlation
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Main results from two-level logit models for aspirations
(typical countries): effects of second-level predictors

The effect of elite schools is strong particularly in 
the Czech Republic and Germany
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Děkuji za pozornost



Efektivní vzdělávací systém jako předpoklad trvale udržitelného hospodářského růstu  
Aleš Vlk 
 
Nehledě na turbulenci politické scény a její směřování jsou vzdělávání a vzdělávací soustava 
považovány za prioritní oblasti každé vlády. Již téměř nazpaměť známe proklamace o zvýšení 
finančních prostředků do škol, v souvislosti s nevalným zastoupením populace s dosaženým 
stupněm terciárního vzdělávání převážně do těch vysokých.  Stejně tak jsme všichni za jedno 
v tom, že chceme směřovat k ekonomice založené na znalostech, přestože velmi těžko 
najdeme jednotný výklad tohoto pojmu. Snad se ale můžeme shodnout na tom, že ve znalostní 
ekonomice by se veřejná podpora vzdělávání a jeho funkční provázanost s výzkumem, 
vývojem a inovacemi měla stát prvořadou prioritou. Klíčovou úlohu hrají místo vertikálního 
modelu řízení úzce propojené a spolupracující sítě a velmi důležité je aktivní vtažení všech 
občanů do dalšího vzdělávání a také upevňování sociální soudržnosti (CESES, 2003). Z toho 
vyplývá, že rozvoj znalostní ekonomiky je podmíněn intenzivní podporou produkce, 
uchování, osvojování, šíření a užití poznatků ve všech sférách a oblastech života společnosti. 
A vzdělávací soustava v tomto směru hraje zásadní roli.  
 
Podpora vzdělávání se zrcadlí v různých koncepčních materiálech na národní úrovni. 
Například Strategie hospodářského růstu věnuje problematice rozvoje lidských zdrojů a 
vzdělávání jednu ucelenou kapitolu. Stejně tak je důležitost vzdělání zdůrazněna ve 
strategických dokumentech připravovaných v souvislosti s novým programovacím obdobím 
2007-13, konkrétně v Národním strategickém referenčním rámci 2007-13 a Národním 
programu reforem ČR. Jako vyvrcholení snahy o systematickou podporu vzdělávání je možno 
vidět ustanovení samostatného operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   
 
Ačkoliv se vzdělávání dostalo jak do strategických materiálů (viz výše), tak například na 
pořad téměř každého zasedání Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, ke skutečným zásadním 
a systémovým změnám zatím bohužel nedošlo či dochází velmi pomalu. Stesky 
podnikatelských subjektů nad tím, že jim chybí jak kvalifikovaní odborníci - specialisté 
s vysokoškolským vzděláváním (strojaři či elektrotechnici atd.) se rozšířily v posledních 
několika letech i na odborníky v oblasti IT. Nadále trvá nedostatek vyučených. V případě, že 
absolventy oborů máme, zaměstnavatelé mají výhrady k jejich kvalitě – jsou relativně dobře 
připraveni teoreticky, ale jejich jazyková připravenost je nedostatečná a chybí jim socio-
kulturní dovednosti. V neposlední řadě je nedostatečná účast starší generace na dalším 
vzdělávání.  
 
Docházíme k zajímavému závěru. Zatímco se vzděláváním a jeho prvořadou úlohou ve 
společnosti a nutností jeho podpory umíme relativně dobře zaštiťovat v diskusích a 
strategických dokumentech, vzdělávací soustava na všech svých úrovních nedostatečně plní 
jednu ze svých zásadních úloh – připravovat a produkovat kvalitní a zaměstnatelné absolventy 
v relevantním počtu a relevantních oborech, kteří budou současně schopni splnit minimální 
požadavky jejich potenciálních zaměstnavatelů. Jestliže vzdělávací soustava (včetně systému 
dalšího vzdělávání) neplní tuto svoji roli dostatečným způsobem, pak jen velmi obtížně 
podporuje trvale udržitelný růst, jak je psáno v nadpisu tohoto příspěvku. V krátkosti je 
možno upozornit na dva zásadní předpoklady efektivního fungování vzdělávacího systému, 
které spolu vzájemně velice úzce souvisí. Za prvé se jedná o správné systémové nastavení a 
za druhé o motivaci jednotlivců se vzdělávat.   
 



V souvislosti se systémovým nastavením je možné se ptát, zda je z hlediska uspokojení 
požadavků trhu práce optimálně nastaven například systém terciárního vzdělávání. V mnoha 
zemích neuniverzitní vzdělání reprezentuje často větší část studentské populace než 
univerzitní vzdělávání. V Nizozemí v akademickém roce 2003/04 navštěvovalo univerzity 
180 042 studentů, zatímco hogescholen 338 830 studentů4. Dle časopisu The Economist je 
například ve Spojených státech amerických pouze 100 elitních výzkumných univerzit. Velkou 
část zbylých 3 200 vysokoškolských institucí tvoří malé lokální ‘colleges‘, nabízející dvouleté 
studijní programy a realizující pouze nevýznamné výzkumné aktivity. U nás je poměr 
studentů na vyšších odborných školách a vysokých školách přibližně 1 ku 9.    
Druhým předpokladem, stejně důležitým jako správné nastavení systému, je dostatečná 
motivace všech věkových skupin vzdělávat se a systematicky na sobě v průběhu života 
pracovat. Bohužel si musíme přiznat, že tradiční nastavení našeho stávajícího vzdělávacího 
systému od zájmu o další vzdělávání spíše odrazuje. V mnoha případech je systém na všech 
svých úrovních - od základní, přes střední, vyšší odborné a vysoké školy - založen na 
memorování a oddělených znalostech spíše než na celostním rozvoji osobnosti a  
přenositelných kompetencích. Mnozí si jistě pamatují na sebe či na své spolužáky, kteří při 
předávání vysvědčení či diplomů prohlásili, že je ve škole už nikdo nikdy neuvidí. Nemůžeme 
se tedy divit tomu, že mnozí absolventi našich vzdělávacích institucí přijímají například 
výzvy k dalšímu vzdělávání a teze o nutnosti celoživotního učení s určitými rozpaky. Těch, 
kteří se budou vracet do škol, k učebnicím, skriptům či on-line kurzům rádi a bez předsudků, 
asi většina nebude.  
 
Tento trend potvrzují i naše zkušenosti. V rámci veletrhu INVEX v roce 2005 si Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest pozvala studenty středních škol z Brna a okolí a 
snažila se pomocí diskusí v malých skupinách zjistit, jak středoškoláci systém vzdělávání 
hodnotí. Výsledky nebyly zrovna potěšující. Studenti podrobili velké kritice především výuku 
cizích jazyků. Dále to, že s nimi nikdo systematicky a odborně nehovoří o jejich 
předpokladech k dalšímu studiu. Nikdo po nich nechce, aby v něčem vynikli či byli dobří. 
Důležité je pouze nebýt nejhorší.  
 
Podobné názory sdíleli i účastníci soutěže, kterou CzechInvest společně se vzdělávací 
institucí Junior Achievement organizoval v první polovině roku 2005 opět pro studenty 
středních škol. Vítězové soutěže, kteří za odměnu strávili den s tehdejším místopředsedou 
vlády pro ekonomiku Martinem Jahnem, vyjádřili na zasedání Rady vlády pro rozvoj lidských 
zdrojů překvapující názor. Příprava na soutěž a průběh finále jim daly více než celá střední 
škola. Obrovsky vyrostli a vřele doporučili, aby se v soutěži pokračovalo. Velmi potěšující 
pro organizátory soutěže, ale poněkud smutné jako vizitka systému našeho školství.  
 
Zkušenosti, že motivace je hybnou silou dalšího zájmu a je zapotřebí se na ní zaměřit, 
dokazují i vybrané empirické výzkumy. Například z pohledu pracovníků vybraných úřadů 
práce jsou nejčastějšími důvody odchodu mladých lidí z počátečního vzdělávání nezájem a 
nechuť se vzdělávat a nedostatečná motivace. Pak až následují faktory jako náročnost a 
nezvládnutí studia, nevhodný obor studia či špatná rodinná situace (Festová, 2006). 
 
Jak tedy dál v této neradostné situaci? Zatím uvažujeme o tom, že do oblasti vzdělávání půjde 
čím dál více finanční prostředků. To však samo o sobě změnu vzdělávacího systému zaručit 
nemusí. Statistiky OECD ukazují, že v některých zemích finanční prostředky na jednoho žáka 
střední školy klesaly, zatímco výsledky v mezinárodních srovnávacích testech se zlepšily 

                                                 
4 Informace o počtech studentů jsou k dispozici na http://www.hbo.nl a http://www.vsnu.nl  



(příklad Velké Británie).  Stejně tak se objevují názory upozorňující například na to, že vztah 
mezi výší investic do výzkumné a vývojové základny či terciárního vzdělávání a 
hospodářským růstem nemusí být statisticky tak významný, jak se všeobecně předpokládá 
(Boskin & Lau, 1996; Wolf, 2002).  
 
Kvantitu finančních prostředků totiž musí doprovázet i kvalitativní dimenze. Přístup ke 
studentům základních a středních škol se musí zásadním způsobem změnit, aby vzdělávání 
vnímali pozitivně a byli ochotni se dále vzdělávat. To však vyžaduje daleko větší úsilí 
především ze strany vyučujících. Vzdělávací instituce všech stupňů by měly být daleko více 
zainteresovány na tom, jakým způsobem se jejich absolventi uplatňují v dalším studiu a na 
trhu práce. A měly by daleko rychlejším způsobem, než je tomu doposud, reagovat na 
zvýšenou poptávku po určitých oborech.  
 
Stejně tak by se středoškoláci měli daleko odpovědněji rozhodovat o svém budoucím studiu 
na vysokých školách. Za určitý regulativ rozhodování, který přispěje k větší odpovědnosti za 
volbu studijního zaměření, je zcela legitimně nutno považovat vhodně zvolený způsob 
spolufinancování studia. V neposlední řadě spolu musí svět vzdělávání a svět práce daleko 
více komunikovat, než tomu bylo doposud. K tomu samozřejmě musí stát vytvořit vhodné a 
stimulující prostředí. Výše zmíněné podmínky a mnoho dalších by mělo být naplněno, aby se 
vzdělávací systém ve všech svých stupních stal efektivním nástrojem trvale udržitelného 
rozvoje a nikoliv jeho bariérou a úzkým hrdlem, což v současné době v některých extrémních 
případech může navenek působit.  
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I. The link between investment in education and 
unemployment: A brief theoretical review

• There is a broader consensus that investment in education (keeping 
quality constant) is a key driver of long-run economic growth and 
employment. 
– In 1890, Alfred Marshall acknowledged that “the most valuable of capital 

is that invested in human beings”
– Benjamin Franklin was aware that “investment in education pays the 

best interest”
– Gray Becker is referred to be the first person to use the terminology 

human capital in his book published in 1964 under the title “Education 
is Investment”.

• Recently, the new growth theory (endogenous growth theory) 
emphasizes the role of human capital in the growth process.  
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The Human Capital-Productivity Nexus

• Human capital is broadly defined as a measure of the 
change in the quality of the labor force.

• Human capital therefore encompasses investment in 
education and research and development.

• The recent Deutsche Bank Research study argues that 
“higher human capital acquired through better and longer 
education allows an individual to perform higher value-
added tasks more efficiently  and more quickly … this 
individual can also apply more new ideas and be more 
innovative”.  

• Countries with higher growth rates are often those with 
higher labor productivity, which is primarily a function of 
human capital accumulation. 
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II. European economic structure and employment:
Some stylized facts

• On average, richer countries spend more on education than their poor 
counterparts (vicious cycle and virtuous cycle phenomenon). GRAPH 1.
• BUT: some richer countries spend less than poorer ones, IRL, for example, 
spends less than SVN, LTU and LAT.
• Expenditure on R&D differ across countries. On average, most of the 
transition economies, except CZE, have much lower expenditures.
• However, the fact that some successful countries have lower investment in 
R&D and ICT indicates their  past huge investment. GRAPH 2
• In terms of the numbers of technicians and researchers in R&D, the 
Scandinavian countries are the leaders, while most the transition economies 
are behind, except SVN, which ranks third in the number of technicians. 
GRAPH 3.
• One of the key indicators competitiveness, high-tech (% of total exports) 
clearly indicates that IRL is the leader in Europe followed by NLD, while POL 
followed by SVK and other transition economies belong to the worst.
GRAPG 4.
• In most cases, countries with high-tech exports do have the lowest rates of 
unemployment and vice versa (POL, SVK, LTU, LVA and ESP). GRAPH 5.
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Graph 1.
I. GDP Per capita and Public Spending on Education 2003
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Graph 2
IT and R&D Expenditure (% of GDP)
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Graph 3
Number of Technicians and Researchers in R&D (per million people) 
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Graph 4
High-tech Exports and Unemployment

Unemployment, total (% of total labor force 2003)
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III. Employment and value added by sector

• POL with the highest rates of unemployment has also the highest 
employment of its labor force in agriculture followed by LTU, LVA and PRT. 

• in When it comes to value added, however, POL does not belong to the best 
performer. GRAPH 5.

• In contrast, the richest country in Europe (in terms of GDP per capita), LUX 
has the second lowest employment in agriculture and the lowest value 
added followed by GBR. GRAPH 5.

• The CZE has the highest employment in industry and has also the second 
highest value added.

• In contrast to CZE, while SVK has the second highest employment in this 
sector, it does not belong to the best performers in terms of value added.

• Surprisingly, IRL that highest the average employment in the industry, it 
ranks best when it comes to value added. GRAPH 5.

• Unlike the previous two sectors where most of the advanced countries are 
lagging, they have better performance in the service sector.

• LUX ranks first both in employment and value added in this sector, while 
Ireland ranks last. GRAPH 7.
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Graph 5
Employment in Agriculture (% of total) and value added in agriculture 

(% of GDP) 2003
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Graph 6
Employment in Industry (% of total) and value added in in Industry (% of GDP) 2003
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Graph 7
Employment in Services (% of total) and value added in Services (% of GDP) 2003

Services, etc., value added (% of GDP) 
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IV. Structure of the Labor force in education and unemployment

When look at the education structure of the labor force, we observe a number 

interesting things:

• PRT, ESP, GRC, ITA take the leading in the number of the labor force primary 
education, while most of the transition economies are on the bottom line.

• On the employment front, most of the transition countries are better off compared 
to their developed counterparts. GRAPH 8.

• In contrast, most of the transition economies (with the exception of LTU) are on 
the leading position on the employment of the labor force with secondary 
education and they are also the ones who suffered most in unemployment of this 
group. GRAPH 9.

• As one would expect, both the scale of employment and unemployment rate of 
the labor force with tertiary education is lower compared with the previous two 
cases. GRAPH 10. 

• LTU is on the top followed by FIN, EST and CYP when it comes to the number of 
the labor force, but CYP, DNK, IRL followed by NOR and EST are the worst  
performers in terms of unemployment. GRAPH 10.
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Graph 8
Labor force and Unemployment with Primary Education (% of Total) 2001
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Graph 9
Labor force and unemployment with secondary education (% of total) 2001
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Graph 10
Labor force and Unemployment with Tertiary Education (% of Total) 2003
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VI. Final remarks
The observation from our data and previous other studies indicate the 

following:
• First, countries that have high levels of their labor forces with primary 

education tend to suffer more from the consequence of unemployment.
• In contrast, on average, countries with high-skilled labor force and more 

expenditure on R&D and ICT tend to generate more job opportunities.
• Second, countries with high levels of their level forces employed in the 

sector with low value added tend to experience lower rates of economic 
growth and as a consequence higher rates of unemployment.

• Third, some countries with high level of tertiary education but high rates 
unemployment might mean the following:
– Poor quality of the education system,
– Lower productivity of the sector such a labor force is being employed in,
– The labor force is employed in sectors other than the area of expertise, or
– The cause of unemployment is of structural nature, for example, rigidity of 

wages.
However, it is necessary to look the specific nature of each economy and 

longer time series to reach a more robust conclusion.



Tematický blok 2:  
Teoretické nástroje analýzy lidského a sociálního kapitálu 
 
 
 
K metodologickým aspektům a účelnosti základních charakteristik vymezení lidského a 
sociálního kapitálu5 
Vladimír Čechák 
 
V diskuzích zaměřených na problematiku úlohy vzdělání, rozvoje vzdělanostní společnosti, 
úloze vědy, výzkumu a vývoje, stejně jako v dokumentech strategického významu typu 
„strategie hospodářského růstu“, „národní inovační strategie“ atd., se s pojmy „lidské zdroje, 
lidský a sociální kapitál“ setkáváme velmi často. Je však otázkou, zda frekvence výskytu 
těchto pojmů je projevem či měřítkem významu problémů, které označují. Někdy v určitém 
kontextu nabývají téměř „ikonického charakteru“, v jiných případech (v jiných kontextech) 
jsou používány jako výraz „přihlášení se“ k určitým koncepcím. I když přesnost a 
jednoznačnost vymezení pojmů, zejména klíčových pojmů, je pro koncepční myšlení jednou 
ze základních podmínek, zaměříme pozornost spíše na některé pragmatické aspekty 
problematiky, která je  těmito pojmy zpravidla označována. 
 
Většina těch, kdo se problematikou zabývají, více méně je akceptuje, tedy předpoklad, že 
všichni, kdo těchto pojmů užívají, je chápou ve stejném smyslu, či aspoň je používají 
k označení přibližně stejných skutečností. Tento implicitní předpoklad je však podroben 
prvním pochybnostem jakmile dojde k pokusům o analýzu praktických aspektů procesů, které 
jsou těmito pojmy označovány.  Poněkud jiný typ problémů je spojen s pokusy o vzájemnou 
komparaci pojmů a termínů užívaných k analýze či charakteristikám problematiky lidských 
zdrojů v nejširším smyslu. V rovině teorie je tato skutečnost ovlivněna tím, že každý z pojmů 
či termínů je spojen buď s jistou ucelenou koncepcí či s jejími fragmenty. Tyto koncepce (a 
tím spíše jejich fragmenty) nemusí být a reálně také zpravidla nejsou navzájem konzistentní. 
 
Ve většině vystoupení, která zazněla dnes, stejně jako v dalších statích a publikací, je 
zpravidla za konstituční a často dominantní součást lidského kapitálu považováno sdělení 
„Lze zdůvodnit jeho význam, důležitost, společenskou potřebu atd. V případě, že začneme 
uvažovat o investicích do vzdělání, vzniká otázka měřitelnosti jejich efektivity. A s tím je 
spojen i problém exaktního vymezení samotného pojmu vzdělání. Dosud téměř každý pokus o 
takové vymezení vedl k určitému redukcionismu (zpravidla na nějaké pojetí profesní 
přípravy). Pokud připustíme účelnost takové redukce, pak lze „měřit“ efektivnost investic do 
„profesní přípravy“, v konkrétním případě např. růstem přidané hodnoty na profesně 
připraveného (či profesně „vzdělaného) pracovníka. (Eventuálně lze kombinovat se 
srovnáním s přidanou hodnotou na pracovníka s nižším stupněm profesního vzdělání.) 
Pochopitelně jde, v tomto do značné míry virtuálně konstruovaném případě, o fragment 
vzdělání, respektivně „měřitelnost“ efektivnosti investic do profesního vzdělání. Reálnost 
takového „měření“ efektivnosti, i když nebyla (aspoň pokud je mi známo) dosud 
experimentálně ověřena, i když jako jedna z možností měření efektivnosti investic do vzdělání 
v literatuře i odborných diskuzích již byla několikrát zmíněna. (Mimo jiné i na minulé 
konferenci ve vystoupení doc. Lojdy, viz Sborník VIII. str. 97-102: Měření efektivnosti 

                                                 
5 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost 

GA(vedeného pod číslem 402/06/137). 
 



vzdělávání ve firmách.) Vzdělanostní dimenze lidského kapitálu však ve své podstatě, ani 
v teoretické ani v praktické rovině není redukovatelná na profesní vzdělání, stejně jako 
profesní vzdělání není redukovatelné na souhrn, byť jakkoliv „aktuální“, profesních znalostí 
či dovedností. Znalosti, včetně profesních, jsou tou částí vzdělání, kterou lze nejsnadněji 
„předávat“ a šířit, stejně jako dovednosti jsou tím, co lze získat a více méně úspěšně rozvíjet 
prostřednictvím dobře koncipovaných „praktických“ vzdělávacích či tréninkových aktivit.  
Profesní znalosti a dovednosti se v mnoha případech bezprostředně zhodnocují z hlediska 
toho, kdo jimi disponuje, v jeho aktuální krátkodobé, méně již v potencionální, dlouhodobé 
uplatnitelnosti na trhu práce a mohou ovlivnit i určitou fázi vývoje profesní kariéry. 
Z hlediska zaměstnavatelské organizace mohou být řešením konkrétního, aktuálního, 
zpravidla enviromentálního problému, což ve svých důsledcích může mít i bezprostřední 
ekonomický efekt. Jedna z velmi výstižných charakteristik „vzdělání“ říká, že „vzdělání je to 
co zbude, zapomeneme-li všechna fakta“. Jestliže tuto charakteristiku uplatníme i na „profesní 
vzdělání“ vzniká otázka, co „zbude“ zapomeneme-li všechna fakta, tj. v dané době aktuální 
znalosti a dovednosti? Půjde nejméně o dvě, z hlediska moderního pojetí profesního vzdělání, 
klíčové oblasti: profesní způsob myšlení a profesní kreativitu. V obou případech jde o ty 
součásti profesního vzdělání, u nichž je otázka exaktního vymezení (a tím spíše možnost 
„měření“ efektivity investované do jejich rozvoje) velmi složitá a problematická. Přitom je 
známo, že je to právě úroveň „profesního myšlení“ co ovlivňuje dlouhodobou profesní 
úspěšnost a profesní a profesní kreativita rozhoduje o kvalitě a úspěšnosti „inovace“ jako 
základního zdroje „konkurenceschopnosti“. Aktuální profesní znalosti a dovednosti je nutno 
soustavně nejen doplňovat, nýbrž i principiálně inovovat. Proto právě ty se stávají nejčastější 
náplní aktivit celoživotního vzdělávání. Profesní myšlení se formuje právě prostřednictvím 
jejich získávání. tj. prostřednictvím neustálého „inovování“ aktuálních profesních znalostí a 
dovedností, ale nikoliv jen při jejich získávání (tj. při studiu či vzdělávacích aktivitách), nýbrž 
i při reálním praktickém využívání a zhodnocování. Tak vlastní formování „profesního 
myšlení“ je tou částí profesního vzdělání, která velmi přirozeným a organickým způsobem 
„překonává“ onu někdy až přehnaně přísnou (zvláště u formálního vzdělání) stanovenou 
hranici mezi vzděláním a reálným pracovním procesem, či obecněji formulováno, mezi „teorií 
a praxí“. Proto právě ta část vzdělání, kterou označujeme jak rozvoj „profesního myšlení“, co 
vytváří základní integrátor vzdělávací dimenze lidského kapitálu a současně tím, co je 
základním nástrojem na jedné straně, začlenění „profesního vzdělání“ do „šířeji pojímaného 
vzdělání“ jako celku a na druhé straně právě v něm (či jeho prostřednictvím) se plně 
zhodnocuje ono „šířeji pojaté vzdělání“ v profesní kvalitě a profesní a kariérové úspěšnosti 
člověka. 
 
Profesní myšlení je rovněž složkou, která je nejen bezprostředně, ale také nejvíce ovlivněna 
co nejširším vzdělávacím rámcem.6 Právě v něm se nejvíce zhodnocuje to, co označujeme ve 
standardním vzdělávacím procesu jako metodologické kompetence. Profesní vzdělání nelze 
pojímat ani hodnotit izolovaně mimo celkový vzdělávací kontext, jeho charakter a často i 
úroveň je tímto „kontextem“ výrazně ovlivněn. 
                                                 
6 Záměrně se vyhýbáme používání termínů „všeobecné vzdělání“, který je dnes běžně užíván nejen odbornou a 

občanskou veřejností v nejširším smyslu, nýbrž i v dokumentech strategického významu. Podle našeho názoru 
je nejen historicky, nýbrž i věcně (obsahově) spojen s pojetím především formálního vzdělání, jako procesem 
poskytujícím co nejvíce (faktografických) poznatků o „všem“ či o čemkoli, co pod tento pojen zahrnout lze. 
(Čili co nejvíce „informací“, z co nejvíce „oborů“, aneb „nevíme co se nám kdy může hodit“.) Standardně bylo 
tohoto pojmu užíváno jako pojmového doplňku, či jako (pojmového) opozita k termínu „odborné vzdělání“. 
(Každá vzdělávací aktivita a každý ucelený a uspořádaný soubor poznatků byl zařaditelný pod některý z těchto 
pojmů.) Lze předpokládat, že dnešní základní, střední a v určitých případech i terciární (pokud není „úzce“ 
odborné) školství poskytuje vzdělání, které již není „všeobecné“ ve zmíněném slova smyslu, nýbrž může být 
metodologickým a znalostním základem pro jakékoliv (teoretické, odborné, specializované) další vzdělávání. 



 

Efektivita investic do lidského kapitálu je ovlivněna nejen charakterem, úrovní a kvalitou jeho 
vzdělanostní dimenze, nýbrž i objektivními možnostmi jeho reálného zhodnocení. Podle 
oficiálních statistik úspěšně vzrůstá počet absolventů vysokých škol, rovněž je všeobecně 
známou skutečností, že vysokoškolské vzdělání je předpokladem k dobrému umístění na trhu 
práce a úspěšné kariéře. Problémem zůstává, zda stávající vývoj v jednotlivých sektorech 
hospodářství produkuje takovou strukturu pracovních pozic, která umožňuje dostatečné 
uplatnění vysokoškolsky kvalifikované pracovní síly. 
 
Podíváme-li se na tři více méně náhodně vybrané sektory z hlediska vzdělanostní struktury 
pracovníků, lze zjistit určité (možná nepodstatné) souvislosti. 
 
1. Vzdělanostní struktura pracovníků sektoru v r. 2005 
 
 základní vyučen střední vysokoškolské 
Energetika 1,31 % 22,5 % 47,8 % 28,39 % 
Zpracovatelský 
průmysl 

7,91 % 55,65 % 29,86 % 6,58 % 

Těžba 
nerostných 
surovin 

8,0 % 62,0 % 26,0 % 4,0 % 

 
V současnosti (v r.2005) byl podíl středoškoláků v populaci (úplné střední + pomaturitní)  
32,2 %, vysokoškoláků 10,7 %. Podíl pracovníků v energetice činil 1,64 %, ve 
zpracovatelském průmyslu 29,72 %, v sektoru těžby nerostných surovin 1,22 % z celkového 
počtu pracovníků v České republice. 
 
Při tom je třeba vzít v úvahu, že sektor těžby nerostných surovin je v jistém smyslu 
„útlumový“. Z uvedené tabulky je zřejmé,d že poměrně příznivá situace je v sektoru 
energetiky, zatímco sektor zpracovatelského průmyslu a těžby nerostných surovin zatím mají 
značné rezervy ve vytváření podmínek k uplatnění vysoce kvalifikované pracovní síly. 
 
2. Přidaná hodnota 
 

 



Není bez zajímavosti, že dva ze sektorů uvedených v tab. 1 vytváří nejvyšší přidanou hodnotu 
(v přepočtu na pracovníka) a to při velmi výrazném rozdílu v podílu vysoce kvalifikovaných 
pracovníků. Ovšem rozdíl mezi nimi je podstatně větší než mezi sektorem těžby nerostných 
surovin a následujícími sektory. Bylo by zajímavé provést odpovídající analýzu uvedených (a 
možná dalších) ukazatelů i u dalších sektorů. Lze usuzovat (mimo jiné), že sektory více 
využívající vysoce (vysokoškolsky) kvalifikované pracovní síly by měly mít objektivní zájem 
(ale také prostředky) na investování (vlastních prostředků) do lidského kapitálu (vzdělání). 
V této souvislosti je možno uvést poznámku k vícezdrojovému financování (především 
terciárního) vzdělávání. Nelze je redukovat jen na dva zdroje:veřejné rozpočty a studující 
(domácnosti). Reálný důvod (i zájem) k výrazné finanční podpoře, zejména těch studijních 
programů, které připravují jejich budoucí pracovníky, by měly mít i podnikatelské subjekty 
sektorů, v nichž nachází vysokoškolsky kvalifikovaná síla uplatnění. 
 
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 



Úloha sociálnych partnerstiev v rozvoji regionálnej sociálnej ekonomiky 
Gabriela Korimová, Katarína Jakab 
 
Význam partnerstiev sa stáva hybným faktorom vo všetkých oblastiach spoločnosti, osobitne 
v sociálnej oblasti a rozvoji troj či štvorsektorovej ekonomiky.  
V príspevku chceme konfrontovať predstavu EÚ o úlohe sociálnych partnerstiev medzi 
aktérmi sociálnej ekonomiky a regionálnou administratívou v rozvoji regionálnej politiky  
s praktickými skúsenosťami so sociálnym partnerstvom vo vybranom slovenskom regióne. 
Na význam partnerstiev permanentne poukazuje EÚ, ktorá priamo vo viacerých projektoch, 
najmä v Európskom sociálnom fonde – EQUAL, vyžaduje partnerstvá na miestnej, národnej 
a nadnárodnej úrovni. Bytostne sa partnerstvá dotýkajú  aj problematiky sociálnej ekonómie 
a ekonomiky, čo dokumentujú viaceré medzinárodné konferencie. Spomenieme aspoň tri 
najvýznamnejšie, ktoré sa zaoberali otázkami rozvoja sociálnej ekonómie a partnerstiev: 
- v roku 2001 v Porto Alerge (Brazília) zorganizovalo Svetové sociálne fórum konferenciu, 

kde bolo zastúpených 11 000 účastníkov, ktorí v záverečnom dokumente pertraktovali 
potrebu rozvoja sociálnych partnerstiev, 

- druhé medzinárodné stretnutie ku globalizácii a solidarite v Québecu, v októbri 2001, bolo 
tiež venované základným cieľom. sociálnej ekonómii a ekonomike s dôrazom na sociálne 
partnerstvá, 

- významných počinom bola aj  Medzinárodná konferencia o šírení sociálnej ekonómie, 
ktorá sa konala 24. a 25. októbra 2002 v Prahe a zúčastnilo sa na nej vyše 650 účastníkov 
všetkých krajín EÚ, vrátane kandidátskych a niektorých krajín Ázie a Afriky. Práve z tejto 
konferencie vzišla myšlienka, že Európa môže a musí vytvoriť model celosvetovej zmeny 
založenej na hlbokom rešpektovaní človeka, slobode podnikať a solidarite medzi 
generáciami. Konferencia vo svojej „Pražskej deklarácii“ sformulovala štyri oblasti, ktoré 
sú spoločné pre všetky kategórie podnikov sociálnej ekonómie a predpokladajú sociálne 
partnerstvá. 

 
Prvá oblasť s názvom „Úloha sociálnej ekonómie na miestnej úrovni“ konštatuje, že 
organizácie sociálnej ekonómie (sociálne podniky verejnej správy, neziskového sektora, 
právnických a fyzických osôb pôsobiacich vo verejnom záujme) sú základnými nástrojmi pre 
riešenie rôznych problémov ekonomickej a sociálnej povahy a ako ekonomickí aktéri, sú 
tvorcami miestnych hodnôt, demokracie a zamestnanosti, pričom zohrávajú kľúčovú funkciu 
pri zapojovaní znevýhodnených skupín a pri vytváraní a posilňovaní miestneho sociálneho 
kapitálu. 
         
V druhej oblasti „Úloha miestnych a regionálnych úradov“, sa miestni a regionálni volení 
zástupcovia považujú za prvé informačné miesta pre sociálnu ekonomiku a partnerstvá, 
pretože sú predstaviteľmi komunity a kľúčovými hráčmi pri miestnom rozvoji a pri 
regenerácii partnerstva. 
         
Z pohľadu tvorby a rozvoja partnerstva je v Pražskej deklarácii dôležitá tretia a štvrtá oblasť. 
V tretej oblasti s názvom „Prínos partnerstva pre miestny rozvoj“ sa predpokladá, že podniky 
sociálnej ekonómie a ekonomiky sú významnými partnermi miestnych úradov v rámci 
stratégii miestneho rozvoja a pri budovaní nového miestneho pluralitného blahobytu. To však 
nebráni aplikácii princípu „fair play“ zo strany miestnych úradov alebo firiem z tradičného 
komerčného sektoru a sociálnej ekonómie, aby si spravodlivo konkurovali pri realizácii 
miestnych rozvojových stratégii. Predovšetkým sociálna ekonómia môže vyplniť priestor 
poskytovaním sociálnych tovarov a služieb, ktoré neposkytujú tradičné firmy pôsobiace na 
trhu, alebo vláda.  



Pri podrobnejšej analýze predmetného dokumentu, ako aj relevantných dokumentov EÚ, 
môžeme kvantifikovať význam partnerstva pre miestny rozvoj. Partnerstvo medzi sociálnou 
ekonómiou, privátnym ziskovým sektorom a verejným sektorom prispieva k: 
- sociálnej súdržnosti,  
- tvorbe sociálneho kapitálu,  
- zamestnanosti, 
- vytváraniu podnikov na miestnej úrovni,  
- dodávaniu kvality procesu miestneho rozvoja a sociálnemu pokroku tým, že podporuje 

vzťahy dôvery a viery v spoločnosť,  
- zapojeniu občanov a spoločnosti, 
- podpore väčšej sociálnej súdržnosti, 
- harmonickej vízie rozvoja regiónu, 
- zapájaniu ľudí, ktorí sa nachádzajú mimo spoločnosť (napr. imigranti, dlhodobo 

nezamestnaní, zdravotne postihnutí a pod.) do partnerských vzťahov, čím napomáha 
transformovať pasívne sociálne zabezpečenie a zamestnanecké výhody na aktívnu 
sociálnu investíciu do trvale udržateľného rozvoja. 

 
Takéto partnerstvo podporuje vzájomnú úctu medzi partnermi, otvorenosť a transparentnosť, 
musí byť však založené na konkrétnych znalostiach miestnych potrieb a potenciálu. Okrem 
toho podporuje  kultúru „myslieť globálne, konať lokálne“. 
 
Vo štvrtej oblasti „Budovanie silnejších partnerstiev“ sa deklaruje, že partnerstvo medzi 
miestnymi a regionálnymi úradmi a organizáciami sociálnej ekonómie z EU by malo: 
- rozvíjať spoločné stratégie, 
- podporovať rozširovanie,  konfrontácie rôznych metodík a výmenu najlepších praxí 

formou predloženia špecifických smerníc a tým umožňovať posilnenie dialógu s novými 
krajinami  EÚ a kandidátskymi krajinami, 

- konsolidovať vzájomne prepojenie medzi rôznymi miestnymi partnerstvami na 
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

- uskutočňovať kroky pre uľahčenie nadväzovania nových partnerstiev medzi miestnymi 
úradmi a sociálnou ekonómiou a tým rozširovať model, ktorý je schopný spájať vôľu tých, 
ktorí vládnu s potrebami občanov, 

- byť považované za odborné stredisko a malo by byť konzultované vo všetkých veciach 
EU a národných politík, ktoré majú dopad na miestnu úroveň, 

- využívať partnerstvo ako štandardný prvok „nástroja riadenia“, 
- byť konzultované, predovšetkým prostredníctvom reprezentatívnych inštitúcií, organizácií 

a vzájomného prepojenia pri vytváraní nové Európy, 
- hrať jasnú úlohu pri rozširovaní významných komunitárnych zákonov (aquis) na najnižšej 

úrovni. 
 
Ďalej sa odporúča hľadať silné partnerstvá s odbormi, miestnymi združeniami, aby sa 
podarilo preniesť hodnoty sociálnej ekonómie do najrôznejších prebiehajúcich rokovaní. 
Vlády majú byť tými, ktoré rozhodujú a sú zodpovedné za sociálnu politiku.  
 
V Európe, rovnako ako v ostatných krajinách sveta, je sociálny dialóg a systém sociálnej 
ochrany v kríze, ktorá je výsledkom súhrnu ekonomických, demografických a politických 
faktorov. Preto je žiaduce na úrovni Únie pripraviť zodpovedajúcu legislatívu, ktorá bude 
definovať pravidlá sociálneho dialógu, podmienky dohôd a rokovaní medzi aktérmi sociálnej 
ekonómie  a ekonomiky a kritéria reprezentatívnosti. Týmto spôsobom bude garantovaný 



trvalý miestny rozvoj a partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi administratívami a 
sociálnou ekonómiou. 
 
V ďalšej časti príspevku budeme stručne prezentovať výsledky empirického výskumu 
s problematikou sociálnych partnerstiev a konfrontovať s predstavami EÚ. Našim cieľom 
bolo zistiť stupeň informovanosti o sociálnych partnerstvách a sociálnom kapitále, ako aj 
prípadnú  mieru kooperácie. Výskum sme zámerne orientovali do okresu Banskobystrického 
kraja, kde je dlhodobo najvyššia miera nezamestnanosti - okresu Rimavská Sobota. 
V okrese a meste Rimavská Sobota (24 531 obyvateľov), i keď zaznamenávajú rigiditu 
trhu práce, každým rokom vznikajú nové občianske združenia a nadácie, ktoré sa snažia 
pôsobiť v oblasti verejnoprospešných služieb.  
Jedným z hlavných cieľov, ktoré sme si stanovili, bolo nastolenie otázok a definovanie 
potrieb sociálnych partnerstiev, hľadanie príležitostí a odporúčaní na zlepšenie, ktoré v 
tejto spolupráci pociťujú aktéri jednotlivých sektorov. 
Pri analýze spolupráce a vytváraní sociálnych partnerstiev v regióne Rimavská Sobota 
sme použili údaje získané v organizáciách a inštitúciách verejného, súkromného 
a neziskového sektora. Výskum sme sa rozhodli robiť z pohľadu neziskových 
organizácií, keďže práve ony  boli schopné a oboznámené s pojmami sociálne siete 
a sociálny kapitál. Poskytli  nám tiež informácie o  vytváraní sociálnych partnerstiev. 
Neziskové organizácie regiónu Rimavská Sobota chápu  nevyhnutnosť takejto 
spolupráce.  
 
Dotazník bol poskytnutý 60 organizáciám a inštitúciám. Len 30 subjektov však bolo 
ochotných s nami spolupracovať. Výsledky sú nasledujúce: 
1. v úvode sme zisťovali vedomosti či bežné informácie o „sociálnom kapitále“ a to formou 

otázky: „Stretli ste sa s pojmom sociálny kapitál“? 
 
 

Áno
60%

Nie
40%

 
Graf 1 Znalosť pojmu „sociálny kapitál“ 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
Z grafu 1 môžeme vidieť, že v prípade pojmu „sociálny kapitál“ sa opýtaní respondenti 
zmienili o tom, že vedia čo to je a že s týmto pojmom pracujú každý deň (60 %). 
 
2. na otázku: „Čo rozumiete pod pojmom sociálna sieť resp. sociálne sieťovanie“ boli 

nasledujúce odpovede – viď graf 2. 
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Graf 2 Ponímanie sociálnych sietí organizáciami a inštitúciami regiónu RS 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
Prvotne len 57 % respondentov, ako predstaviteľov organizácií, sa stretlo s pojmom sociálna 
sieť, avšak po vysvetlení daného pojmu sa percentuálny podiel zmenil na 100 %. 
             
3. otázka: „Spolupracujete s niektorou  organizáciou alebo inštitúciou (so zriaďovateľom, 

s vašou partnerskou organizáciou, s organizáciami podobného zamerania)“ 
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Graf 3 Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
Z grafu 3 vidíme že spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami existuje, 
najčastejšia spolupráca je s organizáciami podobného zamerania v rámci celého Slovenska 
a to 90 %, druhé miesto patrí spolupráce s organizáciami tiež podobného zamerania avšak 
v rámci regiónu, t.j. 60 %. So zriaďovateľom spolupracuje 50 % opýtaných, čo považujeme za 
veľmi nízku hladinu kooperácie vzhľadom na zriaďovateľské povinnosti. Len 10 % 
spolupracujú s partnerskou organizáciou a 20 % respondentov uviedlo, že ich spolupráca 
v oblasti sociálnych služieb existuje s inými organizáciami a inštitúciami jednotlivých 
sektorov.  
 



4. Otázka: „V ktorej oblasti existuje spolupráca medzi Vami a danou organizáciou či 
inštitúciou verejného, súkromného a neziskového sektora“ 

(Otázka vzájomnej spolupráce, resp. sieťovania je jednou z kľúčových otázok nášho 
výskumu. Vzájomná spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami verejného, 
súkromného a neziskového sektora, ako sme už zistili z predchádzajúceho grafu, existuje. 
Avšak nás zaujímalo, v ktorej oblasti sú partnerstvá najviac rozvinuté.) 
 

30

17

10

5

16

0

5

10

15

20

25

30 V oblasti sociálnych služieb

V hľadaní
mimorozpočtových zdrojov
V oblasti zvyšovania kvality
služieb
V komunitnom rozvoji

Iné (príprava projektov,
výmena informácií atď.)

 
Graf 4 Spolupráca v jednotlivých oblastiach 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
Zo všetkých 30 respondentov odpovedalo 100 %, že spolupráca funguje predovšetkým 
v oblasti sociálnych služieb. Druhú skupinu odpovedí tvorila spolupráca v hľadaní 
mimorozpočtových zdrojov, z celkového počtu respondentov to bolo 17 (57 %). Tretiu 
skupinu t.j. 53 %, ku ktorej sa respondenti vyjadrovali individuálne podľa svojich možností 
tvorila spolupráca pri výmene a zdieľaní informácií, príprave projektov atď. Spolupráca 
v oblasti zvyšovania kvality služieb pretrváva medzi 10 respondentmi a ku spolupráci 
v komunitnom rozvoji sa prihlásilo 5 respondentov.  
 
5. Otázka: „Myslíte si, že vznik sociálnych sietí, ako sieť partnerstiev organizácií a inštitúcií 

verejného, súkromného a neziskového sektora, je prínosom pre rozvoj v oblasti sociálnych služieb“ 

86%

7% 7% Áno

Nie

Áno, no v praxi by to
nefungovalo

 
Graf 5 Vznik sociálnych sietí ako prínos pre rozvoj v oblasti sociálnych služieb 
Zdroj: Vlastný výskum 



 
Na otázku tvorby sociálnych partnerstiev sme dostali až 86 % odpovedí áno, avšak 7 % 
respondentov poukázalo na nevyhnutnosť legislatívnych krokov. Len 7 % odpovedalo nie, 
teda nepovažuje za potrebné vytvárať v regióne RS sociálne siete. 
 
6. Otázka: “Myslíte si, že by bolo dobré vytvoriť spoločnú organizáciu tvorenú 

z predstaviteľov verejného, súkromného a neziskového sektora za účelom budúcej 
aktívnej spolupráce“ 
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Graf 6 Vytvorenie spoločnej organizácie za účelom budúcej aktívnej spolupráce 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
7. Otázka: „Je podľa Vás pravda, že sieťový efekt znižuje náklady transakcií“ 
 

Áno
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0%

 
Graf 7 Sieťový efekt znižuje náklady transakcií 
Zdroj: Vlastný výskum 
 
(Napr. OZ Opora organizuje zdarma pre neziskové organizácie školenia, vypracováva stanovy 
a dáva rady, ako si založiť občianske združenie a pod.). 
 
Záver 
Ak chceme, aby sa návrhy EÚ intenzívnejšie pretransformovali do bežnej praxe, je potrebné 
zvýšiť informovanosť o výhodách sociálneho sieťovania a finančne zabezpečiť školenia 
„regionálnych aktérov sociálnej ekonómie a ekonomiky“. Súčasne primäť regionálne 
a miestne orgány verejnej správy, aby iniciovali komunitné stretnutia k danej problematike, 
navrhovali oblasti spolupráce a boli lídrami sociálnych partnerstiev. 
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K metodologii teorie lidského kapitálu 
Marek Hudík 
 
Termín „lidský kapitál“ je nečastěji spojován (často dokonce ztotožňován) se vzděláním a 
dovednostmi, zvyšujícími produktivitu pracovníka a v důsledku toho jeho příjmy. Toto pojetí 
je víceméně v souladu s průlomovými pracemi T. Schultze (1961), G. Beckera (Becker, 1962, 
1964) i s pracemi jejich předchůdců např. Adama Smitha, von Thünena či Irvinga Fischera.7 
Sám Becker však později teorii lidského kapitálu rozšířil směrem, který této původní koncepci 
již plně neodpovídá: zavádí složky lidského kapitálu jako např. společenský, zvykový, 
představivostní a další. Zrod této druhé (jak ukážeme dále, obecnější) koncepce lze datovat 
článkem De gustibus non est disputandum (Becker, Stigler, 1977) a určité zobecnění 
představuje kniha Accounting for Tastes (Becker, 1997), zejména její první kapitola. Tento 
příspěvek si klade za úkol ujasnit vztah mezi těmito dvěma koncepcemi a současně naznačit 
řešení problému odlišení spotřeby od investic do lidského kapitálu tak, že budeme chápat 
lidský kapitál jako heterogenní strukturu. V poslední části uvedeme některé implikace tohoto 
pojetí pro politiku vzdělávání. 
 
Obecný model lidského chování 
Logika výkladu vyžaduje, abychom nejprve uvedli obecnější koncepci (ačkoli je pozdějšího 
data) a poté ukázali, že původní koncepce je pouze jejím (významným) speciálním případem. 
Obecná užitková funkce charakterizující lidské jednání, má podle Beckera (1997) následující 
podobu: 
 
U = U(Z1,…,Zm),      (1) 
 
kde Z1,…,Zm  jsou různé komodity (např. zdraví, zábava, společenské uznání). Preference 
v rámci této užitkové funkce nazývá Becker „metapreferencemi“ a tvrdí, že tyto 
metapreference se mezi lidmi významně neliší. Co se liší, je jejich konkrétní empirický obsah 
(každý jedinec dává přednost jinému jídlu, zábavě apod.). K tomu, aby jedinec mohl 
vyprodukovat tyto komodity musí zapojit prostředky: různé statky, čas, lidský kapitál. 
Produkční funkce je potom: 
 
Zi = fi(X1i,…,Xki; ti; P; S; Yi), i = 1,…,m,    (2) 
 
kde Xji je množství j-tého tržního statku nebo služby používaných při výrobě i-té komodity, ti 
je vstup vlastního času, P je osobní kapitál, který zahrnuje minulou spotřebu, S je společenský 
kapitál zahrnující vliv činů příslušníků referenční skupiny a Yi zastupuje všechny ostatní 
vstupy. Užitek je chápán jako subjektivní, nekvantifikovatelný. Tento model lidského chování 
je aplikovatelný na jakékoli lidské chování, ať již na trhu, v politice, při rozhodování o rodině 
či o tom, jak naložit s volným časem. Lidský kapitál v tomto pojetí má vliv na produktivitu 
jedince, nikoli však úzce chápanou jako produktivitu na pracovišti, nýbrž produktivitu 
v dosahování jakýchkoli cílů. A tak např. hraní tenisu, návštěva kostela či vliv reklamy jsou 
v určitém smyslu investicemi do lidského kapitálu v rámci tohoto obecném modelu. 
 
Model tržního chování 
Ekonomie však velmi často používá model chování, který je užší než výše zmíněná užitková 
funkce: Užitek nahrazuje peněžními výnosy.8 Přechod k tomuto modelu má své opodstatnění 
                                                 
7 O mnoha předchůdcích teorie lidského kapitálu pojednává např. Kiker (1966) 
8 Záměrně se v textu vyhýbáme nejednoznačnému termínu homo oeconomicus, neboť tento termín se používá jak 
ve smyslu modelu maximalizace subjektivního užitku, tak ve smyslu maximalizace peněžních výnosů. 



v tom smyslu, že peníze slouží jako prostředek k mnoha lidským cílům. Tento model je 
vhodný k popisu tržního chování – rozhodování o výrobě a spotřebě, avšak selhává v těch 
oblastech chování, kde nepeněžní motivy (nebo přesněji cíle, které nelze dosáhnout penězi) 
hrají podstatnou roli.9 Původní (a do současnosti převládající) koncepce lidského kapitálu je 
v souladu s tímto modelem a je samozřejmě adekvátním pro vysvětlení tržních jevů. Stejně 
jako oblast, kde se uplatňuje monetární kalkulace je speciálním případem obecnějších 
principů lidského chování, ve stejném smyslu je i původní koncepce lidského kapitálu 
speciálním případem pozdější obecnější koncepce.10 
 
Spotřeba a investice 
Již od počátků teorie lidského kapitálu existuje problém odlišení spotřebních výdajů od 
investičních. Stojí za povšimnutí, že v rámci obecného modelu chování se zdá být odlišení 
spotřeby od výdajů ještě obtížnější. T. Schultz (1961) odlišil tři typy výdajů. (a) Výdaje, které 
uspokojují spotřebitelovy preference, avšak žádným způsobem nezvyšují produktivitu člověka 
– ty představují čistou spotřebu. (b) Výdaje, které zvyšují produktivitu, ale neuspokojují 
spotřebitelovy preference – ty jsou čistými investicemi. (c) kombinace obou. Protože však 
většina výdajů má právě charakter (c), vyvstává podle Schultze problém odlišení investic od 
spotřeby. Všimněme si, že Schultzovo rozlišení těchto tří typů výdajů je aplikovatelné pouze 
v případě, že uvažujeme obecnou užitkovou funkci (1) a současně užší koncept lidského 
kapitálu ve smyslu tržního modelu chování.11 V rámci obecného modelu, tedy včetně obecné 
koncepce lidského kapitálu, existují pouze výdaje typu (c). To proto, že veškerá „spotřeba“ je 
zároveň „investicí“ do osobního kapitálu. Přesto se domníváme, že je možné spotřebu a 
investice od sebe odlišit.  
 
Uvažujeme-li spolu s Beckerem a Stiglerem klasický Marshallův příklad se spotřebou „dobré 
hudby“, můžeme uvést následující situaci: řekněme, že jedinec chce lépe porozumět hudbě a 
mít tak z ní lepší požitek. Jestliže věnuje 3 hodiny svého času cvičení ve hře na hudební 
nástroj, investuje do svého „hudebního kapitálu“ z hlediska cíle „požitku z hudby“ a 
odpovídajícího „plánu“ jeho dosažení. Avšak z hlediska jakéhokoli jiného cíle (či plánu) 
tohoto člověka je hra na hudební nástroj spotřebou.12 
 
Vysvětlení je následující: pojem kapitálu je abstrakce, kapitál nikde neexistuje ve své „čisté“ 
podobě, nýbrž vždy jako konkrétní statek (v případě fyzického kapitálu) či dovednost nebo 
znalost (v případě lidského kapitálu), sloužící k dosažení určitého cíle.13 Z toho vyplývá, že o 
investicích do lidského kapitálu tedy nelze mluvit in abstracto. Termín „investice do lidského 
kapitálu“ má význam pouze ve vztahu k určitému plánu,14 k jehož dosažení konkrétní složka 
                                                 
9 Mises (1966) v souladu s výše uvedeným odlišuje praxeologii, která je obecnou vědou o lidském jednání a 
ekonomii, která je tou částí praxeologie, kde se uplatňuje monetární kalkulace.  
10 Pokud má vůbec smysl hovořit o odhadu hodnoty lidského kapitálu, pak pouze v rámci tržního modelu 
chování, neboť užitek samozřejmě kvantifikovatelný není. Avšak v případě peněžního vyjádření hodnoty je třeba 
mít na paměti to, co věděl už Adam Smith: totiž že peníze „měří“ hodnotu pouze v konkrétním místě a 
okamžiku.  
11 Navíc je třeba dodat, že výdaje typu (b) lze definovat pouze tehdy, chápeme-li užitek hédonisticky. V případě, 
že uvažujeme užitek pouze jako formální funkci určující směr preferencí, jsou myslitelné pouze výdaje typu (a) a 
(b), neboť v rámci tohoto pojetí je nemyslitelné, aby jedinec jednal jinak než v souladu se svými preferencemi. 
Tuto poznámku lze vztáhnout i k termínu „produktivní spotřeba“ (Valenčík, 2003; tento termín je zde používán 
v jiném významu, než ve kterém jej používali klasičtí ekonomové.). 
12 Analogicky v teorii fyzického kapitálu může být jeden a tentýž statek buď statkem spotřebním či kapitálovým, 
podle toho jakého plánu je součástí. 
13 Je zde analogie k pojmu barvy: „barva“ nikde neexistuje jako taková, ale vždy jako nějaká konkrétní barva – 
modrá, hnědá, apod. (srov. Whitehead, 1998 s. 30. Whitehead zde používá této analogie k pojmu čiré sukcese) 
14 Plánu, nikoli pouze cíle. Změna plánu může nastat aniž by došlo ke změně cíle (Srov. Lachmann, 1947) 



lidského kapitálu přispívá. To ovšem znamená, že o lidském kapitálu nelze mluvit jako o 
homogenním „fondu“ či „zásobě“ a je třeba chápat kapitál jako heterogenní „strukturu“. Jedná 
se zde o stejnou námitkou, kterou neorakouští ekonomové vznesli vůči neoklasické teorii 
(fyzického) kapitálu (např. Lachmann, 1947, 1976). Pro tuto analogii mezi fyzickým a 
lidským kapitálem hovoří i formulace spotřeby jakožto produkce komodit, která je 
charakterizována rovnicemi (1) a (2). Teprve chápání lidského kapitálu jako součásti 
konkrétní produkční funkce (konkrétních lidských plánů) tedy umožňuje od sebe odlišit 
spotřebu a investice. 
 
Implikace pro politiku vzdělávání 
Teorie lidského kapitálu, chápaného jako homogenní fond, poukázala na důležitou úlohu, 
kterou lidský kapitál hraje v ekonomickém růstu. Avšak tato teorie dokáže pouze říci zda jsou 
zdroje efektivně alokovány mezi lidský a fyzický kapitál, porovnáním výnosů obou; nikdy 
nám nemůže dát odpověď na otázky, týkající se struktury lidského kapitálu. Chápání lidského 
kapitálu jako faktoru, který má smysl pouze v rámci určitého produkčního plánu, umožňuje 
lépe nahlédnout důležitost tržní koordinace v rozhodování o vzdělání, a tedy poskytuje 
argument soukromého financování školství.15 Politika podpory vzdělání může tedy mít spíše 
škodlivé účinky, protože zkresluje informace, které jsou ztělesněny v relativních cenách. Je 
zde však nutno zdůraznit, že mluvíme pouze o „praktických“ oborech, tedy těch co mají 
přímé uplatnění na trhu. 
 
Existují ovšem oblasti vzdělání, které nejsou tržním systémem oceňovány: tržní systém totiž 
oceňuje pouze viditelné zásluhy při uspokojování lidských potřeb. Máme zde na mysli 
zejména ty obory, které představují „čistou vědu“. Vědec samozřejmě nemůže předem říci, co 
objeví a jak tento nový objev bude užitečný. Je dost dobře možné, že jeho přínos bude oceněn 
třeba o mnoho let později, ve světle dalších faktů, či pouze cimrmanovsky ukáže slepou 
uličku ve výzkumu. Ačkoli tedy technika je pouze „užitečným, praktickým škraloupem na 
povrchu nadbytečných, nepraktických výzkumů“, jak říká Ortega y Gasset (1993, s. 75), je to 
právě její zřejmá praktičnost a užitečnost, co jí umožňuje být trhem ocenitelnou a zdánlivě 
nepraktická věda být tržně financována nemůže. 
 
Další oblastí, kterou je nutno vyjmout (alespoň z větší části) ze soukromého financování je 
základní a střední vzdělání. Důvodem je, že obecné vzdělání, vykazuje významné pozitivní 
externality, které jsou evidentní především při existenci všeobecného volebního práva.16 
Argument platí zejména ve společnostech s pokročilou dělbou práce (a zejména tehdy, kdy 
pod vlivem globalizace dělba práce stále roste). Ve slavné pasáži z Bohatství národů Adam 
Smith upozorňuje, jak dělba práce ničí duševní a společenské schopnosti: 
 
„Člověk, který po celý svůj život nedělá nic jiného, než že provádí několik velmi 
jednoduchých úkonů, jejichž výsledek je možná rovněž stále týž anebo téměř týž, nepotřebuje 
si namáhat rozum nebo cvičit vynalézavost vymýšlením způsobů, jak odstraňovat překážky, 
které se mu nikdy nevyskytnou. Proto docela přirozeně takovému cvičení umu odvyká a stává 

                                                 
15 Zejména pomáhá odvrhnout naivní představu, že čím více vysokoškolsky vzdělaných lidí tím lépe. 
16 Vorlíček (2005) argumentuje, že ekonomická obhajoba vzdělání z veřejných zdrojů coby, všeobecně 
prospěšné externality, je neudržitelná. Domníváme,´se, že tomu tak není: základní neobeznámenost s dějinami, 
literaturou apod., jejichž znalost se vštěpuje v rámci základního vzdělání (přestože vůči současné kvalitě tohoto 
vzdělání mohou být vzneseny podstatné námitky) může vést k revoltě proti základním normám, na kterých stojí 
společnost. Za povšimnutí stojí diskuse, které na toto téma byly vedeny již v 19. století (viz např. Macaulay, 
1909) Macaulay mj. ukazuje, že snad všichni významní liberální filosofové byli pro určitou formu veřejného 
financování školství, včetně Smitha, Humea a Jeffersona. 



se z něho zpravidla takový hlupák a nevědomec, jak je to jen u lidského tvora možné.“ 
(Smith, 2001, s. 694) 
 
A dále v této souvislosti dodává: 
 
„V zemích svobody, kde bezpečnost vlády závisí velmi značně na tom, jak příznivý úsudek si 
lid utvoří o jejím počínání, musí být jistě nanejvýš důležité, aby lid nesoudil rád ukvapeně 
nebo nepředloženě.“ (Smith, 2001, s. 698) 
 
Shrneme-li tedy, soukromé financování by se z výše uvedených důvodů mělo omezit na 
neteoretické obory vysokého školství. Základní a střední vzdělání by mělo zůstat veřejné 
(přičemž samozřejmě může být souběžně poskytováno též soukromě). 17 
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Redistribuční systémy a lidský kapitál18 
Rafik Bedretdinov 
 
Anotace: Proces poznání vyžaduje stanovení předmětu, problému a metody. Předmětem jsou 
redistribuční systémy jako dynamické a transformující se reality. V procesu zkoumání 
odhalujeme rozpornost podstaty redistribučních systémů. Jako nástroj jejich analýzy 
používáme teorií her, která nám prozrazuje základní motivy chování jednotlivých členů 
(hráčů). Zjišťujeme základní tendence vývoje redistribučních systém. 
 
Klíčová slova: Předmět, problém, metoda, hypotéza, antinomie, teorie her, redistribuční 
systémy, investování.  
 
Systems of redistribution and human capital 
 
Abstrakt: Process of knowledge demands to define a subject, a problem and methods. A 
subject are systems of redistribution as dynamic and transformed realities. During knowledge 
we find out discrepancy of essence of systems of redistribution. As the tool of their analysis 
we use the theory of games which allows us to find out the basic motives of behavior of 
separate members (players). We open the basic tendencies of development of systems of 
redistribution. 
 
Key words: Knowledge, a subject, a method, a hypothesis, a discrepancy, the theory of 
games, systems of redistribution, investment. 
 
Ekonomická teorie jako každá jiná věda disponuje obecnou metodou zkoumání jednotlivých 
hospodářských a sociálních jevů. Metoda zde chápaná jako způsob, cesta poznání - 
skutečnosti, zákonitostí. Tento způsob nebo metoda: 
8. odráží jež poznané zákony a souvislosti 
9. je zároveň prostředkem dalšího poznání. 
 
Čím však začíná poznání? Zřejmě ne metodou, ale především stanovením předmětu poznání, 
pak určením problému (zjednodušeně je to otázka nebo komplex otázek) zkoumání. 
1. V našem případě předmětem poznání mají být redistribuční systémy. V běžných intencích 

distribuce znamená rozdělování. Distribuční systém je synonymem rozdělovací struktury 
anebo systémem, který již používá nějaký způsob rozdělování (např. odměn). Zde 
nezjišťujeme, jak vznikl daný distribuční systém, čím je dán, prostě konstatujeme, že je 
takový, jaký je. Kdežto redistribuce přímo předpokládá přerozdělování (dejme tomu i 
finančních prostředků). Redistribuční systém je strukturou přímo orientovanou na 
přerozdělování výsledků společné činnosti na základě široké palety kritérií (mohou to být 
schopnosti, skutečný nebo pomyslný výkon, různé koaliční pikle atd.) 
Je na místě si položit otázku: proč nás mají zajímat tzv. redistribuční systémy, když 
středem naši pozornosti je lidský kapitál? Odpověď je nasnadě. Redistribuční systémy 
jsou všude kolem nás, jsou to firemní kolektivy, sportovní mužstva, družstva, úřady aj. 
Zkrátka, redistribuční systémy jsou prostředím působení lidského kapitálu. To znamená, 
že (ne)efektivní fungování redistribučních systému je základní podmínkou rozvoje či 
degradaci lidského kapitálu a postupné i celé společnosti. 

                                                 
18 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost 

GA(vedeného pod číslem 402/06/137). 
 



2. Jaký problém můžeme definovat v souvislosti s fungováním redistribučních systémů? 
Pokusíme se formulovat problém ve formě antinomie (je to rozpor, ve kterém teze a 
antiteze mají rovnocennou platnost a stejné základy): 
Téze: dosavadní forma a způsob fungování redistribučních systémů odpovídá tendencím 
rozvoje lidského kapitálu a přispívá k rozvoji schopností člověka; 
Antitéze: stávající redistribuční systémy mají zkostnatělou strukturu, deformují osobnost, 
podporují investice do pozice a koneckonců nepřispívají ke společenskému vývoji.  
Na první pohled vzniká formální rozpor: „redistribuční systémy odpovídají … a 
neodpovídají tendencím vývoje.“ Ovšem není možné jednoduše vyškrtnout jedno z tvrzení 
jako absolutně nepravdivé  a druhé uznat jako absolutně pravdivé. Je třeba naopak pokusit 
se oba vysvětlit vycházejíc z podmínek reality. Tj. antinomie nás vede k formulování 
hypotézy (k formulování a zdůvodňování příčin vzniku a vývoje rozporné podstaty 
zkoumaného jevů nebo procesu).  

3. Vyslovujeme hypotézu – podstata redistribučních systémů je rozporuplná a je jí 
imanentní  protiklad. A co je jejich podstatou - procesy přerozdělování, které jsou jednak 
nezbytné pro konstituování a fungování systémů, jednak vyvolávají  jejich deformační  
vývoj.  

4. Co to znamená vyřešit daný antinomický problém? Máme dvě možností: a) souhlasit 
s Kantem, že antinomie je něčím, čemu se musíme vyhnout, neboť je to nástraha pro 
rozum; b) pokusit se ho řešit odhalením skutečné povahy reálního rozporu. 

 
Nástroje poznání redistribučních systémů. Jelikož jejich podstata se projevuje 
prostřednictvím celé řady funkcí, projevů nejen aktuálních, ale i minulých, to  pochopitelně, 
že existuje komplex nástrojů, úhlů pohledu a způsobů jejich poznávání. Zredukujeme 
množinu poznávacích nástrojů pouze na teorií her (jako disciplinu umožňující odhalit jistá 
východiska a zákonitostí chování jednotlivých článku – hráčů v redistribučním systému).  
Čím je podmíněná tato volba? 
Za prvé, teorie her nemá jen abstraktní matematický smysl, je to zároveň metoda modelování 
reálních redistribučních procesů. Model (je formálním popisem procesů či jevů, jehož 
struktura je určená objektivně a subjektivně): 
 
Reálný redistribuční systém    Model    
 
Model nám umožňuje se abstrahovat od druhořadých vlastností a znaků a soustředit pozornost 
na zkoumání podstatných složek daného systému. 
Za druhé, teorie her otevírá možnost nalézt algoritmy chování jednotlivých částí 
redistribučního systému a tím pochopit zákonitostí dynamických procesu fungování celého 
systému a určení perspektiv dalšího vývoje. 
 
Aplikace teorie her jako nástroje poznání redistribučních systémů 
Dejme tomu, že máme obchodní úsek státního úřadu, který se skládá ze tři osob A (vedoucí), 
B (odborný referent) a C (refernt). Je to distribuční systém, ve kterém odměňování každého 
člena je pevně stanoveno podle hierarchického klíče (podle směrnic). Například, 
předpokládáme, že odměna vedoucího je 6, odborného referenta 4, referenta 2. Sice zde 
mohou vznikat koalice (spolčování na základě dílčího společného zájmu a chování), které 
mohou vést k výměně rolí a odpovídajícího ohodnocení toho či onoho člena, ale v principu 
systém zůstává tuhý, neměnný, konzervativní a nevývojový. Důvod? Nedobrovolná, shůry 
daná distribuce, postupně snižuje výkonnost a efektivnost daného systému. Stabilitu tohoto 
systému zabezpečuje bezvýznamnost anebo dokonce I nepřítomnost endogenních zdrojů 
rozpornosti. Tendence ke změně může mít pouze exogenní charakter.  



 
Něco jiného je redistribuční systém, již svým názvem předurčený k přerozdělování, tj. k 
dynamickým proměnám ve struktuře rolí jednotlivých členů a odměňování. Zde se otevírá 
široký prostor pro rozmanité kombinování, transformace a metamorfózy. V důsledku 
redistribuce může vzniknout řada situací, které jsme schopni identifikovat, rozlišit a 
pojmenovat  pomocí aparátu teorie her. Chování redistribučních systémů lze chápat jako hru: 
jsou zde subjekty, kteří rozhodují (hráče), jejich rozhodnutí (strategie) a nakonec I výsledek 
rozhodnutí (výhra nebo prohra). Ukažme si to na několika příkladech: 
- dejme tomu, že v příslušném redistribučním systému převládne snaha o plně 

rovnostářské přerozdělování, a to v rozporu s přáním osoby (v terminologii teorií her 
„hráče“) A. Neboli hráči B a C se pokusí vynutit stav, ve kterém všichni dostanou stejně. 
Vzhledem k tomu, že nutně dojde ke ztrátě efektivnosti (neboť potlačení, diskriminace 
schopnějšího vždy zpomaluje vývoj) systému, nemůže nastat situace , které by odpovídalo 
úplně rovnostářské rozdělení (4:4:4), ale nejspíše (3,8:3,8:3,8).  

Hodnotíme-li vzniklou situaci, můžeme konstatovat, že pokud redistribuce směřuje k plnému 
rovnostářství a je vnuceno většinovou koalici, znamená to relativní pokles výkonnosti a 
efektivnosti systému; 
- není vyloučen i vznik rovnostářsky orientované redistribuce s vůdcem. 
Tak tomu bude v případě, kdy hráč B a C uzavřou koalici, která umožní prosadit 
přerozdělování, ve kterém A a C dostanou stejně, ale B z titulu vůdce dostává vyšší odměnu. 
Této situaci odpovídá odměňování (3:5:3). Tato redistribuční varianta sice umožňuje polepšit 
odměnu B a C,  ale celkově znamená pokles efektivnosti systému. 
Další dílčí závěr: princip vůdcovství orientovaný na rovnostářství ve svém důsledku znamená 
dominanci průměrnosti, která ignoruje efektivnost systému, ale usiluje jen o zvýšenou 
odměnu vůdce. 
Za určitou odrůdu předcházející varianty lze považovat situaci, v niž hráč B s podporou C se 
prosadil jako vůdce, zatímco A vzniku tohoto komplotu bránil. Tento případ bychom mohli 
nazvat situací s vůdcem trestajícím odpor a odměňujícím loajalitu. I v tomto případě dojde 
k poklesu efektivnosti a odměňování, což  lze vyjádřit následujícím poměrem: (2:5:3,5).  
- není vůdce jako vůdce. Někdy vnější okolností mohou vyvolat situací, kterou můžeme 

popsat jako vůdcovství s určitou mírou hodnocení podle zásluh oproti 
rovnostářskému přerozdělení. Tomu by mohlo odpovídat následující rozdělení 
(4,2:4,2:3,2), tj. vyšší míra zásluhovosti povede k určitému zvýšení výkonů organizace.  

Počet herních situací nemůže být uzavřen. Prozatím víme a jsme schopni identifikovat a 
popsat ad hoc, jaká situace vznikla, jaká strategie (orientace hráče, včetně jím vyvíjených 
aktivit nejrůznějšího druhu)  toho či onoho hráče způsobila její vznik. Do budoucna jsme s to  
předpokládat, jaká situace vznikne, uplatni-li hráč vytypovanou strategií. 
 
Připomeňme si nyní, které herní situace jsme doposud posuzovali a očíslujeme je: 
(6:4:2)   - původní distribuční systém    0* 
(3,8:3,8:3,8)    - rovnostářská distribuce    1* 
(3:5:3)   - rovnostářská distribuce s vůdcem   2* 
(2:5:3,5)  - trestání odporu a odměňování loajality vůdcem 3 
(4,2:4,2:3,2)  - redistribuce s vůdcem a částečnou zásluhovosti 4 
 
- označujeme nejtypičtější strategie 
 
Nyní je třeba shrnout výsledky a znázornit, která situace by se prosadíla s ohledem na chování 
jednotlivých členů redistribučního systému. Vezměme jen nejtypičtější strategií, kterým 
odpovídají čísla 0,1,2: 



 
A  B  B  C  C  A 
0  0  0  0  0  0 
1  1  1  1  1  1 
2  2  2  2  2  2 
 
Podtrženy jsou ty strategie, které preferují příslušní hráči (A preferuje 0, protože v tom 
případě má největší odměnu 6; B volí 2, čemuž odpovídá největší odměna 5; kdežto C 
preferuje 1, protože pro něj to znamená nejvyšší odměnu 3,8).   
 
Lze konstatovat, že chování hráčů ovlivňuje: 
Výše odměny 
Možnost realizace schopností 
Ambice a vůdcovství 
 
Motivy již známe, nyní je načase vymodelovat optimálně fungující redistribuční systém. 
Ovšem nesmíme podcenit i další determinanty.  
Jedním z faktoru, který výrazně ovlivňuje chování jednotlivých členů redistribučních systémů je 
meziorganizační migrace jednotlivých členů (hráčů), která zesiluje vzájemnou konkurenci. 
V konečném důsledku měla by vést ke „shlukování schopných“ v systému, který otevírá nejvíce 
možností adekvátního odměňování, realizace schopností a rozvoje. V praxi však pozorujeme 
poměrně nízkou meziorganizační migraci. Proč tomu je tak? Lze to vysvětlit vysokou hladinou 
transakčních nákladů stěhování, dojíždění aj.), není snadno nalézt organizaci, která v současných 
podmínkách objektivně ocení mimořádné schopností, ostatně, jak to může příslušná organizace 
zjistit atd. Jsou to tzv. bariery ztěžující meziorganizační migraci. Možná tyto důvody brání rozšíření 
meziorganizační migrace v různých oborech, mj. i ve školství. Výsledkem je, že se nekoná 
„shlukování schopných“ a výkonných, což je základní podmínkou konstituování vzdělanostní 
společnosti? V současnosti spíše se oceňuje stabilita systému, schopnost plnit předepsané funkce. A 
kromě toho dnes ještě nemáme vypracované adekvátní kritéria hodnocení schopných a výkonných. 
Předním zájmem je postupovat podle směrnic a hodnotit především pozici. 
Vycházejíc z uvedeného výše, můžeme konstatovat: současný způsob fungování 
redistribučních systému, i v oblasti produkce znalosti je rozporný, nepůsobí směrem 
k formování výkonnostní a vzdělanostní společnosti, ale spíše konzervuje stávající stav 
 
Dospěli jsme k závěru, že redistribuční systémy jsou zdrojem vývoje organizací, ale jejich stávající 
podoba a způsoby fungování deformují zdravé potence spjaté s oceňováním výkonu a schopností. Tuto 
anomalii redistribučních systémů nevyřešíme jejich jednoduchou úpravou, ale jen transformaci 
samotných systémů, překonáním současných podmínek determinujících vznik rovnostářských tendencí.  
Je patrně, že postup našeho poznání dospěl k identifikaci prohlubujícího se rozporu v podstatě 
redistribučních systémů, tj. k dilematu kam investovat: do pozice nebo do rozvoje schopností. 
Předcházející výklad jednoznačně směřuje ke druhé alternativě. Avšak jak k ní dospět? 
Odpovědí na tuto otázku věnujeme další pojednání. 
Vraťme však nyní k našemu základnímu problému, kterým je lidský kapitál. Redistribuční systémy 
jsou prostředím jeho fungování, které může jednak deformovat anebo přispívat k jeho perspektivnímu 
vývoj. Jak a proč dochází k stagnaci rozvoje lidského kapitálu jsme již vysvětlili výše. Kdežto cesty, 
kterými by se měl ubírat vývoj lidského kapitálu  již byli definovaný výzkumným kolektivem učitelů 
VŠFS a dalšími vědeckými institucemi. V obecné rovině můžeme shrnout: lidský kapitál vzniká a 
vyvíjí se právě tam, kde dochází k investicím do lidských schopností.19 
                                                 
19 Valenčík, R: „Ekonomie produktivní spotřeby“, VŠFS, o.p.s, Praha 2003, ISBN: 80-86754-07-3. 
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Celkem 5 prioritCelkem 5 priorit
Pro  rozvoj lidských zdrojPro  rozvoj lidských zdrojůů::

PosPosíílit inovace a znalosti jako motor lit inovace a znalosti jako motor 
ekonomickekonomickéého rho růůstu: výzkum se mstu: výzkum se máá ststáát t 
nejvynejvyššíšší prioritou, musprioritou, musíí být vytvobýt vytvořřena strategie ena strategie 
podporujpodporujííccíí vývoj a zavvývoj a zaváádděěnníí nových technologinových technologiíí, , 
Evropa musEvropa musíí ppřřililáákat a udrkat a udržžet vet věědce svdce svěětovtovéé
úúrovnrovněě, , 
ZpruZpružžnit trh prnit trh prááce: reformovat pracovnce: reformovat pracovníí trh, trh, 
celoceložživotnivotníí vzdvzděělláávváánníí, zam, zaměěstnstnáánníí pro starpro staršíší
osoby, osoby, 

Lisabonská strategie  – Nový start



Tematické operační programy (7)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
OP Životní prostředí (ERDF)
OP Doprava (ERDF)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(ESF)
OP Výzkum a vývoj a inovace (ERDF)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Integrovaný operační program (ERDF)

1. cíl „Konvergence“



Regionální OP /ERDF (7) 
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Střední Morava

1. c1. cííl l „„KonvergenceKonvergence““



OP Praha Konkurenceschopnost 
(ERDF)
OP Praha Adaptabilita (ESF)

2. C2. Cííl "Regionl "Regionáálnlníí
konkurenceschopnost konkurenceschopnost 

a zama zaměěstnanost"stnanost"



Evropská územní spolupráce

INTERACT II
ESPON II
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce

3. Cíl 
Evropská územní spolupráce



INTERACT II 
ESPON II
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce

3. cíl 
"Evropská územní spolupráce""



swq

2007 až 2013
26,7 mld. EUR z evropských fondů

774.000.000.000,00 K774.000.000.000,00 Kčč

Rozpočet



Zejména:
OP Vzdělávání a konkurenceschopnost

1,81 mld. EUR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

2,59 mld. EUR
OP Výzkum a vývoj a inovace

2,07 mld. EUR
OP Praha Adaptabilita

0,12 mld. EUR
IOP – část

1,94 mld. EUR
Některé ROP

OP a rozvoj lidských zdrojů



Globální cíl
Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem 

posílení konkurenceschopnosti ČR 
prostřednictvím modernizace systémů
počátečního, terciárního a dalšího 
vzdělávání, jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního učení a zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji.

3 specifické cíle

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost



11. Specifický cíl
Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního 

vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 
kompetencí absolventů pro zvýšení jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání.

Priorita 1: Počáteční vzdělávání

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost



Oblasti podpory (dříve opatření)
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení

PrioritaPriorita 11



2. Specifický cíl
Adaptace systému terciárního vzdělávání

směrem k větší flexibilitě a kreativitě
absolventů uplatnitelných ve znalostní
ekonomice a zatraktivnění podmínek pro 
výzkum a vývoj.

Priorita 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost



Oblasti podpory
2.1 Modernizace vyššího odborného vzdělávání
2.2 Modernizace vysokoškolského vzdělávání
2.3 Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a 

vývoje
2.4 Partnerství a sítě

Priorita 2



3. Specifický cíl
Posílení adaptability a flexibility lidských 

zdrojů jako základního faktoru 
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR 
prostřednictvím systému dalšího vzdělávání.

Priorita3: Další vzdělávání

OP Vzdělávání a konkurenceschopnost



Oblasti podpory
3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
3.2 DV v podnikatelském sektoru
3.3 DV v sektoru veřejných služeb
3.4 Individuální další vzdělávání

Priorita 3

Priorita 4 Priorita 4 –– TechnickTechnickáá podporapodpora



Globální cil
Zvýšit zaměstnanost 

a zaměstnanost lidí v ČR na úroveň
průměru 10 nejlepších zemí EU

5 specifických cílů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost



1. Specifický cíl
Zvýšení adaptability zaměstnanců a 

zaměstnavatelů

Priorita 1: Adaptabilita

OP Lidské zdroje a zaměstnanost



Oblasti podpory
1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a 

konkurenceschopnosti podniků
1.2 Podpora rozvoje systému dalšího 

profesního vzdělávání

Priorita 1



2. Specifický cíl
Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence  

nezaměstnanosti

Priorita 2: Aktivní politika trhu práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost



Oblasti podpory
2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2 Modernizace institucí a zavedení systému 

kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Priorita 2



3. Specifický cíl
Posílení integrace osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených

Priorita 3: Sociální integrace a rovné
příležitosti

OP Lidské zdroje a zaměstnanost



Oblasti podpory
3.1 Podpora sociální integrace
3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na 

trhu práce
3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce 

a sladění pracovního a rodinného života

Priorita 3



4. Specifický cíl
Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb

Priorita 4: Veřejná správa a veřejné služby

Nejsou stanoveny oblasti podpory

OP Lidské zdroje a zaměstnanost



5. Specifický cíl
Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti 

RLZ a zaměstnanosti

Priorita 5: Mezinárodní spolupráce
Nejsou stanoveny oblasti podpory

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Priorita 6: Technická pomoc



Globální cíl
Posilování výzkumného, vývojového a 

proinovačního potenciálu ČR zajišťujícího 
růst, konkurenceschopnost a vytváření

pracovních míst v regionech tak, aby se ČR 
stala evropsky významným  místem 

koncentrace těchto aktivit prostřednictvím 
VŠ, výzkumných institucí a dalších 

relevantních subjektů.

3 specifické cíle

OP Výzkum a vývoj a inovace



1. Specifický cíl
Posílení výzkumných kapacit v regionech 

zaměřených zejména na cílený výzkum a 
zajištění jejich rychlého a efektivního využití
na regionální, národní i evropské úrovni.

Priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

OP Výzkum a vývoj a inovace



Oblast podpory
1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v 

regionech s rozvojovým potenciálem
1.2 Rozvoj špičkových evropských center 

excelence pro EVP
1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje 

v regionech

Priorita 1



2. Specifický cíl
Posílení kapacit technicky zaměřeného 

výzkumu nezbytného pro spolupráci 
veřejného a soukromého sektoru a pro 
rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu 
a vývoje

Priorita 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci 
veřejného sektoru se soukromým ve 
výzkumu a vývoji

OP Výzkum a vývoj a inovace



Oblast podpory
2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v 

regionech
2.2 Ochrana duševního vlastnictví na 

univerzitách a výzkumných institucích 
2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho 

výsledcích pro inovace

Priorita 2



3. Specifický cíl
Posílení vzdělávacích kapacit na vysokých 

školách pro konkurenceschopnost

Priorita 3: Posilování kapacit VŠ pro terciární
vzdělávání

OP Výzkum a vývoj a inovace



Oblast podpory
3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním 

vzdělávání

Priorita 3

Priorita 4 – Technická asistence



Priority a oblasti podpory programu
Priorita 1 Priorita 1 -- Modernizace veModernizace veřřejnejnéé sprspráávyvy
Priorita 2 Priorita 2 -- Rozvoj informaRozvoj informaččnníí spolespoleččnostinosti
Priorita 3 Priorita 3 -- Rozvoj cestovnRozvoj cestovníího ruchuho ruchu
Priorita 4 - Aktivizace kulturních rozvojových 

zdrojů
Priorita 6 - Rozvoj systémů pro zajištění zdraví

a kvality života obyvatel 

Integrovaný operační program



Globální cíl 
Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením 

adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a 
zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny.

Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu 
(do roku 2013) přispěje k posílení udržitelného 
socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení
významu Prahy ve středoevropském prostotu v 
porovnání s ostatními metropolemi členských států.

3 specifické cíle

OP Praha Adaptabilita (ESF)



1. 1. Specifický cíl 
• Zvýšení profesní mobility a adaptability 

pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke 
zvýšení kvality a produktivity práce.

• Priorita1: Podpora rozvoje znalostní
ekonomiky 

OP Praha Adaptabilita (ESF)



Oblast podpory 
1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání
1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a 

výzkumu 
1.3 Podpora a poradenství rozvíjející

podnikatelské prostředí
1.4 Inovace organizace práce 
1.5 Efektivní veřejná správa města

Priorita 1



2. 2. Specifický cíl 
• Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro 

znevýhodněné osoby a zvýšení jejich 
účasti na trhu práce. 

• Priorita 2: Podpora vstupu na trh práce 

OP Praha Adaptabilita (ESF)



Oblast podpory
2.1 Začleňování znevýhodněných osob 
2.2 Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro 

uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby 
ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné
osoby 

2.3 Rozvoj organizací podporujících 
začleňování znevýhodněných osob 

2.4 Spolupráce se zaměstnavateli 
2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky 
2.6 Globální grant

Priorita 2



3. Specifický cíl 
• Zvýšení kvality vzdělávání a odborné

přípravy lidí, které odpovídají požadavkům 
trhu práce. 

• Priorita 3: Modernizace počátečního 
vzdělávání

OP Praha Adaptabilita (ESF)



Oblast podpory
3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ
3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

a odborných pracovníků ve školství
3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na 

vysokých školách 
3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými 

vzdělávacími potřebami

Priorita 3

Priorita 4: Technická pomoc



ROP NUTS II Severovýchod
Priorita 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí

4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, 
dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce 

ROP NUTS II Severozápad
Priorita 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a 
osvěta veřejnosti

Regionální operační programy - ROP



První vyhlášení výzev:
Oficiální možnost: 1. ledna 2007

Reálný odhad: 1. až 3. čtvrtletí 2007

Doba projektu:
První 4 roky – 36 měsíců

Další roky: 24 měsíců

Harmonogram





Děkuji za pozornost
Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

http://sporkova.spytech.cz



Tematický blok 3:  
Psychologické, sociální a ekonomické aspekty vytváření sociálních sítí ve 
firmách, regionech a institucích 
 
 
Lidský a sociální kapitál – nové úkoly pro HRM 
Patrik Kajzar 
 
Abstrakt: Změny, které se odehrávají ve společnosti v procesu transformace na společnost 
znalostí zasahují do všech jejích sfér: ekonomické, sociální, politické i kulturní. Tento trend 
byl nastartován díky globalizačním tlakům a především pronikání informačních a 
komunikačních technologií (ICT) do všech oblastí lidské činnosti. Dochází tak k výrazným 
změnám v nárocích na vzdělání a schopnosti pracovní síly, organizaci a dělbu práce a způsob 
řízení.. Síťová ekonomika zakládá své bohatství na lidském kapitálu, tedy schopnostech lidí 
vytvářet a sdílet informace, znalosti a know-how a zakládat tak své jednání na analytické 
práci a strategickém využití informací. Globální hyperkonkurence spolu s rostoucí 
individualizací spotřebitelské kultury vyžaduje nepřetržité inovace ve všech oblastech. Právě 
lidský faktor reprezentovaný duševním kapitálem patří mezi nejdůležitější faktory 
v konkurenční převaze firem. 
 
Klíčová slova: lidský a sociální kapitál, řízení lidských zdrojů, složky sociálního kapitálu, 
zásady manažera pro lidské zdroje 
 
1. Úvod 
Dříve byl klíčem k prosperitě organizace přístup k penězům a kvalitnímu vybavení, 
v posledním desetiletí pochází konkurenční výhoda spíše z vnitřních zdrojů. Kvalita 
duševního kapitálu je základem pro tvorbu hodnoty organizace a její úspěšné postavení na 
trhu. Duševní kapitál má dvě stránky: lidský a sociální kapitál.  
 
Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci. Je to kombinace inteligence, 
dovedností, zkušeností a návyky pracovníků, kteří jsou prospěšní k naplňování cílů 
organizace. Vliv lidského kapitálu na inovace a výkonnost firem je dokumentován řadou 
výzkumů a studií. 
 
Sociální kapitál představuje mezilidské vazby, sdílené hodnoty a postoje, důvěru a 
povinnosti. Pojem sociální kapitál zahrnuje vztahy a interakci mezi pracovníky uvnitř firmy 
(vnitřní sociální kapitál) a interakci mezi pracovníky a jejím okolím, tzn. zákazníky, partnery, 
konkurencí apod. (vnější sociální kapitál). Některé studie prokázaly silnou korelaci mezi 
vnitřním a vnějším sociálním kapitálem na proces získávání znalostí a tím i jejich pozitivní 
vztah k inovacím a změnám.  
 
Sociální kapitál jako organizační charakteristika zvyšuje úspěch. Např. při tvorbě 
strategických aliancí se díky funkční síti sociálních vztahů snadněji najdou vhodní partneři a 
znalost partnerů pomůže vytvořit užitečný způsob spolupráce. Sociální kapitál posiluje též 
šanci bránit se nepřátelským převzetím firmy (kde je vzájemná důvěra a otevřenost, tam se 
snižuje nebezpečí, že se firma stane obětí cizího "nájezdníka"). Nově vznikajícím firmám zase 
přináší větší množství finančního kapitálu od investorů (kdo nikoho nezná a když nikdo nezná 
jeho, pak má většinou méně možností získat investice). 
 
 



2. Úkoly pro HRM 
Úkolem řízení lidských zdrojů (HRM) by tedy, kromě jiného, mělo být posilování sociálního 
kapitálu organizace. Tento komplexní úkol lze rozčlenit do čtyř základních činností: 
 
a) zjišťování úrovně sociálního kapitálu 
Každá organizace by měla mít proveden audit sociálního kapitálu. K tomu můžeme využít 
různé kombinace kvantitativních a kvalitativních technik - posuzovací škály, dotazníky, 
rozhovory, údaje o mobilitě pracovníků, personální audity, výstupy z hodnocení zaměstnanců.  
Specifický a velice názorný nástroj tvoří tzv. mapování sociálních sítí nebo také analýza 
sociálních sítí. Tato technika umožňuje měřit a mapovat skutečné vztahy a průběh procesů ve 
firmě. Je tak často doplňkem nebo dokonce protipólem formální organizační struktury. 
Analýza sociální sítě se soustřeďuje na různé obsahy sociálních vztahů: všímá si toho, s kým 
se radíme při rozhodování, s kým diskutujeme inovace a nové nápady, koho bereme jako 
poradce pro pracovní otázky, kdo je pro nás expertem pro vztahy se zákazníky, kdo je 
autoritou na vztahy a poměry ve firmě, s kým nejvíce spolupracujeme, s kým jsme nejčastěji v 
kontaktu apod. 
 
Tabulka č. 1: Základní typologie a formy sociálního kapitálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: URL: metody.webz.cz/Pivonka.ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schopnost mobilizovat sociální síť ve svůj 
prospěch, např. obstarat nedostatkové 
statky

mobilizační 

Frekvence společenských aktivit interakční Individuální 

dotaz na členství v občanských a 
profesních sdruženích, důvěra v druhé lidi 

Individuální 
výpovědi 

počet občanských, profesních sdružení v 
lokalitě, počet členů v občanských 
sdruženích, podíl dárcovství k součtu 
osobních příjmů, odpracované hodiny při 
dobrovolné práci 

Souhrnné 
statistické 
údaje 

Kolektivní (komunitní) 
 

Příklady indikátorů  Typy sociálního kapitálu 
 



Tabulka č. 2: Složky sociální kapitálu 

 
  
Pramen: URL: www.czechcoal.cz/d/cs/ur/spoluziti/PREZ/7_ZICHSocialnikapital-
pojemamereni.pdf  
 
Vhodné je mapovat sociální síť již při výběru nového zaměstnance. Tím můžeme zjistit 
velikost osobní sítě uchazeče (např. s kolika lidmi udržuje kontakty určitého typu), zda se 
jedná o různorodé či stejnorodé lidi v sociální síti z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, 
sociálního postavení atd., zda síť obsahuje hlavně lidi z profesionální oblasti nebo oblasti 
mimopracovní. Existuje řada profesí, kde bohatá sociální síť je velmi důležitým faktorem 
k úspěchu (obchod, žurnalistika, personalistika, management…)  
 
b) budování a udržování sociálních sítí 
Je nutné vytvářet podmínky pro setkávání lidí, podporovat navazování nových kontaktů, 
veškeré dění spojovat s komunikováním a konverzováním.  Většina organizací ovšem stále 
obsahuje řadu bariér pro vytváření vztahů a sociálních sítí. Tyto bariéry mohou být 
funkcionální (mezi jednotlivými útvary a organizačními funkcemi), hierarchické nebo 
vertikální (mezi stupni organizační pyramidy), geografické (části firmy mohou být 
lokalizovány na různých místech), externální (mezi organizací a jejím okolím - dodavatelé, 
zákazníci, úřady, občanské iniciativy).  
 
Základní postupy, které management lidských zdrojů podporuje budování sociální kapitálu     
a sítí patří především: 
- tvorba týmů, 
- vzdělávací aktivity, 
- navazování externích kontaktů bez zbytečných prostředníků, 
- management vztahů se zákazníky,  
- outsourcing, 
- stáže a rotace, 
- konference, semináře a neformální setkání atd. 
 



Hlavní činností, které je potřeba k udržování sociální sítě patří: komunikace a pamatovat si. 
Některé vztahy se udržují písemnou komunikací, jiné je vhodné udržovat telefonickým 
rozhovorem nebo přímým setkáním. 
Pamatování si vyžaduje evidovat, kdo je v síti, jakou pozici/roli zastává, kde nyní působí. 
Vhodné je znát něco o partnerových zálibách a koníčcích (a zaslat mu příležitostně třeba 
časopisecký článek o tématice, o kterou se zajímá, nebo pozvat jej na akci, která se koná ve 
vaší blízkosti. 
Pro udržování sítě slouží dnes elektronická komunikace. Nesmíme však zapomenout na 
osobní setkávání, které je náročnější nejen na čas, ale i další výdaje, ale pro mnohé z nás více 
preferované. 
 
c) aktivování a využívání sítě 
Udržování se týká celé sítě. Aktivována je ale vždy jen její část. Dochází k obnovení 
kontaktů, komunikace probíhá častěji a s větší intenzitou. Je nutno uvážit a rozhodnout se, 
koho kontaktovat s ohledem na cíl, který máme. Musíme vědět, kdo je jak specializován, a 
také zda je kontaktování vhodné právě v této chvíli. 
Vhodné je pracovat se skupinou lidí, kteří jsou pro splnění našich cílů nejvhodnější. Podle 
toho, jakého typu je partner a v jakého situaci se nachází, dáváme přednost způsobu 
komunikace při aktivování. 
Nejdůležitějším hlediskem by měly být preference partnera - jakému způsobu komunikování 
on dává přednost a jaké medium mu vyhovuje. To by mělo být také zaznamenáno v databázi 
kontaktů. Při aktivování kontaktů je vhodné dát přednost více interaktivním typům 
konverzace, abychom bezprostředně mohli vyhodnotit získané zpětné vazby. Přitom je třeba 
dodržovat všechny zásady efektivní komunikace - naslouchání, kladení otevřených otázek, 
empatie, neverbální komunikace, vhodný slovník, apod.  
 
3. Hlavní zásady pro manažery lidský zdrojů 
Pro manažery lidských zdrojů se v souvislosti s využíváním sociálního kapitálu jako důležité 
ukazují tyto pracovní zásady: 
- tvorba a udržování vlastní osobní sociální sítě, 
- motivovat pracovníky ke tvorbě sociálních sítí, 
- uvědomit si, že lidé s rozmanitým sociálním kapitálem dokáží lépe přinášet hodnotu: lépe 

řeší problémy, jsou tvořivější, 
- nedovolit vznik bariér pro spolupráci uvnitř firmy, 
- podporovat tvorbu sociálního kapitálu u zaměstnanců organizace a pracovní činnosti 

spojovat se smysluplnou prací a pocitem sounáležitosti, 
- tvořit a udržovat vlastní osobní sociální síť, 
- podporovat kontakty s co nejpestřejším zaměřením a nebát se odlišností, 
- uvědomit si, že znalosti se tvoří a sdílejí pomocí sociálních sítí atd. 
 
4. Závěr 
Sociální či lidský kapitál dnes představuje nejdůležitější aktivum řady organizací, zejména 
pak organizací znalostních. Vytvářením sociálních spojení a kontaktů v rámci organizace 
dochází k budování vztahů důvěry a následné výměně znalostí. 
Flexibilnější společnosti si dobře uvědomují, že skutečná konkureční výhoda stojí na lidech, 
na duševním kapitálu společnosti. Lidé jsou klíčem k úspěchu.  
K zajištění prosperity společnosti je nezbytný efektivní management lidského kapitálu - 
získat, motivovat, rozvíjet, odměňovat a především udržet pracovníky s nejvyšší výkonností, 
kteří se dobře shodují s firemními cíli i kulturou. Opomíjení těchto faktorů vede k selhání, bez 
ohledu na to, jak dobře funguje všechno ostatní. 



Chceme-li být schopni přijímat ty pravé, musíme přesně vědět, co je potřeba k úspěšnému 
zastávání každé z pracovních pozic v naší společnosti. Stejně tak budeme potřebovat 
objektivní zhodnocení míry, do jaké se profil potenciálních nových nebo stávajících 
zaměstnanců shoduje s profilem těchto pracovních pozic. K úspěšnému motivování a udržení 
těchto klíčových lidí musíme znát jejich silné i slabé stránky, možnosti motivace a potenciál 
každého jednotlivce.   
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Lidský a sociální kapitál
– nové úkoly pro HRM



ÚÚvodvod

Lidský kapitál představuje lidský 
faktor v organizaci. 
Je to kombinace inteligence, 
dovedností, zkušeností a návyky 
pracovníků, kteří jsou prospěšní k 
naplňování cílů organizace. 
Vliv lidského kapitálu na inovace a 
výkonnost firem je dokumentován 
řadou výzkumů a studií.



Sociální kapitál představuje 
mezilidské vazby, sdílené hodnoty a 
postoje, důvěru a povinnosti. 
A) vnitřní sociální kapitál - zahrnuje 
vztahy a interakci mezi pracovníky 
uvnitř firmy,
B) vnější sociální kapitál - a interakci 
mezi pracovníky a jejím okolím, tzn. 
zákazníky, partnery, konkurencí apod. 



Základní typologie a formy

Schopnost mobilizovat sociální síť ve 
svůj prospěch, např. obstarat 
nedostatkové statky

mobilizační

Frekvence společenských aktivitinterakčníIndividuální

dotaz na členství v občanských a 
profesních sdruženích, důvěra v druhé
lidi

Individuální
výpovědi

počet občanských, profesních 
sdružení v lokalitě, počet členů v 
občanských sdruženích, podíl 
dárcovství k součtu osobních příjmů, 
odpracované hodiny při dobrovolné
práci

Souhrnné
statistické
údaje

Kolektivní (komunitní)

Příklady indikátorůTypy sociálního kapitálu



-



Úkoly pro HRM

A) zjišťování úrovně sociálního kapitálu
- kvantitativních a kvalitativních technik

(posuzovacposuzovacíí šškkáály, dotaznly, dotaznííky, rozhovory, ky, rozhovory, úúdaje o mobilitdaje o mobilitěě
pracovnpracovnííkkůů, person, personáálnlníí audity, výstupy z hodnocenaudity, výstupy z hodnoceníí
zamzaměěstnancstnancůů..))

-- analýza sociální sítě ((vvšíšímmáá si toho, s kým se si toho, s kým se 
radradííme pme přři rozhodovi rozhodováánníí, s kým diskutujeme , s kým diskutujeme 
inovace a novinovace a novéé nnáápady, koho bereme jako pady, koho bereme jako 
poradce pro pracovnporadce pro pracovníí ototáázky,, kdo je autoritou na zky,, kdo je autoritou na 
vztahy a pomvztahy a poměěry ve firmry ve firměě, s kým nejv, s kým nejvííce ce 
spolupracujeme, s kým jsme nejspolupracujeme, s kým jsme nejččastastěěji v ji v 
kontaktu apod.kontaktu apod.))



b) budování a udržování sociálních sítí
- tvorba týmů,
- vzdělávací aktivity,
- navazování externích kontaktů bez zbytečných 

prostředníků,
- management vztahů se zákazníky, 
- outsourcing,
- stáže a rotace,
konference, semináře a neformální setkání atd.



Hlavní činností, které je potřeba k udržování
sociální sítě patří: komunikace a pamatovat 
si.
Pamatování vyžaduje: kdo je v síti, jakou 
pozici/roli zastává, kde nyní působí. Vhodné
je znát něco o partnerových zálibách a 
koníčcích.
elektronická komunikace, telefonický 
rozhovor nebo přímé setkání..



c) aktivování a využívání sítě
- dochází k obnovení kontaktů, komunikace 

probíhá častěji a s větší intenzitou.  

- je nutno uvážit a rozhodnout se, koho 
kontaktovat s ohledem na cíl, který máme. 

- musíme vědět, kdo je jak specializován,       
a také zda je kontaktování vhodné právě v 
této chvíli.



Hlavní pracovní zásady pro 
manažery lidských zdrojů

- tvorba a udržování vlastní osobní sociální
sítě,

- motivovat pracovníky ke tvorbě sociálních 
sítí,

- uvědomit si, že lidé s rozmanitým 
sociálním kapitálem dokáží lépe přinášet 
hodnotu: lépe řeší problémy, jsou tvořivější,

- nedovolit vznik bariér pro spolupráci 
uvnitř firmy,

- podporovat tvorbu sociálního kapitálu u 
zaměstnanců organizace a pracovní činnosti 
spojovat se smysluplnou prací a pocitem 
sounáležitosti,



- tvořit a udržovat vlastní osobní sociální
síť,

- podporovat kontakty s co nejpestřejším 
zaměřením a nebát se odlišností,

- uvědomit si, že znalosti se tvoří a sdílejí
pomocí sociálních sítí atd.



Závěr
Sociální či lidský kapitál dnes představuje 

nejdůležitější aktivum řady organizací, 
zejména pak organizací znalostních. 
Vytvářením sociálních spojení a kontaktů
v rámci organizace dochází k budování
vztahů důvěry a následné výměně znalostí.
K zajištění prosperity společnosti je nezbytný 
efektivní management lidského kapitálu -
získat, motivovat, rozvíjet, odměňovat a 
především udržet pracovníky s nejvyšší
výkonností, kteří se dobře shodují s 
firemními cíli i kulturou.
LidLidéé jsou kljsou klííččem k em k úúspspěěchuchu..



Konec prezentace

Děkuji za pozornost



Trialog – Interakce učitelů, studentů a podnikatelů 
František Prášek 
 
Anotace 
Pro zvýšení úspěšné zaměstnatelnosti absolventů škol je nezbytný rozvoj interakce mezi 
zúčastněnými subjekty, tj. učitelem, studentem a podnikatelem. Vysoká škola podnikání, a.s. 
uplatňuje zpracovaný model v projektu Trialog Krnov. 
 
1. Úvod 
 
K základním příčinám ohrožení absolventů vysokých škol nezaměstnaností patří: 
- chybějící odborné dovednosti 
- nedostatečná dovednost řízení kariérního rozvoje 
- nedostatečně rozvinuté sociální kompetence 
- minimální koordinace a komunikace mezi vzdělávací a podnikovou sférou 
 
Řešením je vytvoření modelu účinné profesní přípravy za účasti všech zainteresovaných stran 
na jeho přípravě a realizaci. 
Sociální partneři – zaměstnavatelé se musí aktivně zapojit do procesu odborné přípravy a tím 
přebírat část zodpovědnosti za sladění požadavků na kvalifikaci zaměstnanců s úrovní 
odborného vzdělání. Vedle školské sféry a zaměstnavatele je dalším partnerem student. 
V tomto příspěvku se zaměřím na projekt Trialog, který aplikujeme v Krnově. 
 
2. Trialog 
 
Trialog považujeme za účinný nástroj profesní přípravy. Pro výkon určité profese (učitel, 
podnikatel) si člověk osvojuje povolání. Součástí profesní přípravy by mělo být osvojení 
profese i povolání – za nezbytné účasti školy a světa práce. 
Smyslem Trialogu je zajištění komunikace a kooperace účastníků profesní přípravy, tj. 
studentů, učitelů a zaměstnanců za účelem vytvoření nových hodnot a přínosů pro každou 
zúčastněnou stranu. Trialog respektuje svět práce jako arénu učení a umožňuje vzájemnou 
směnu kompetencí mezi zúčastněnými subjekty. 
Při zakládání Trialogu je důležité stanovení společných cílů v profesní přípravě i v jiných 
oblastech a explicitní vyjádření očekávaných přínosů – benefitů pro každou stranu. 
Dosavadní zkušenosti ukazují, že pro zdar Trialogu mají nezastupitelné místo místní 
samosprávy nebo autority. Ty by měly v počáteční fázi plnit vedle role iniciační též roli 
koordinační a následně hlavní evaluační roli. 
 
3. Trialog Krnov 
 
Vysoká škola podnikání, a.s. zpracovala model Trialogu, který v akademickém roce 
2006/2007 aplikuje v projektu Trialog Krnov. 
Významným předpokladem pro zdar tohoto projektu je skutečnost, že funkci koordinátora 
projektu vykonává představitel samosprávy Města Krnov, který je předsedou řídícího výboru 
Trialogu Krnov. 
V řídícím výboru jsou zastoupeni učitelé a studenti Vysoké školy podnikání, a.s. a krnovskou 
podnikatelskou sféru reprezentují Kofola, a.s. a Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. 
Schválený Akční plán Trialogu Krnov představuje soubor hlavních oblastí, v nichž se budou 
realizovat konkrétní aktivity spolupráce v akademickém roce 2006/2007. 



Významnou část spolupráce představuje odborná praxe studentů v podnicích. Dojednávají se 
nejvhodnější formy praxe s tím, aby v každé firmě praktikoval alespoň jeden student. 
V oblasti zapojení firem do výuky na VŠP, a.s. zpracovávají podniky své konkrétní nabídky 
na participaci ve výukovém procesu. Odborníci z firem budou zajišťovat některé přednášky, 
semináře a připravovat praktické případové studie. 
Velký význam přikládáme participaci zástupců firem na práci vnitřní akreditační komise 
školy-hodnocení obsahu a kvality výuky. 
Náročným, ale velmi potřebným tématem projektu je návrh systému motivací pro udržení 
mladých lidí s potřebnou kvalifikací v krnovském regionu. 
Pro studenty přinese projekt rozvoj jejich sociálních kompetencí (práce v týmu, asertivita, 
vyjednávání aj.), rozvoj analytického, tvůrčího myšlení při řešení konkrétních, praktických 
problémů, prohloubení schopností užívat PC a internet, osvojovat si nové praktické znalosti a 
dovednosti, včetně přípravy a prezentace podkladů a zpráv. Firma se může stát jejich 
budoucím zaměstnavatelem. 
I ostatní účastníci Trialogu budou mít své benefity. Škola získá reálnější, praktický pohled na 
své studijní programy a plány, obohatí výukový proces o konkrétní, praktické poznatky a 
zkušenosti. 
Podniky poznají bezprostředně v pracovním procesu studenty-své potenciální zaměstnance a 
budou moci přispět k formování jejich odborné přípravy a klíčových kompetencí. 
Krnovský region celkově obohatí spolupráce těchto partnerů a konkrétně by se to mělo odrazit 
ve zvýšeném zájmu mladých odborníků žít a pracovat na Krnovsku. 
 
4. Závěr 
 
Trialog je malý krůček k zavádění profesní přípravy. Trialog Krnov je pilotní projekt, malý 
příklad, jehož dobré zkušenosti hodláme využít i v jiných regionech. 
Ing. František Prášek, Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava 
 
 
 
 



Druhý den konference 
 
Vybraná témata navazující na tři bloky konference  
 
 
Mají se ekonomie, sociologie, historie, pedagogika a další nauky  zabývat hodnotami? 
Hab.doc. Ing. Max Fischel, CSc. 
 
„Žijeme v době, kdy vědění leží mezi neznalostí a moudrostí“ (R. Pollack)20 
 
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání na již 9. konferenci o lidském kapitálu a o 
investicích do vzdělávání. Chtěl bych v úvodu zdůraznit, že kvalita konference, tedy skutečné 
podněcování k přemýšlení, je rok od roku vyšší. Témata jsou stále složitější, nabádající 
přemýšlivé autory stále hlouběji pronikat do problematiky. Skutečně platí konstatování R. 
Pollacka: „Ars moriendi (tedy umění umírat) platí také pro příběhy, kterým se někdy říká 
teorie, věda, disciplíny nauk, umění atp.“. 
Chtěl bych se pokusit pokračovat v tomto trendu, avšak spíše kladením otázek pro další a 
další příběhy problémů lidského kapitálu. Jádrem tohoto kapitálu jsou znalosti, vědění, 
zkušenosti, dovednosti – obecně tedy poznatky a jejich praktická uplatnění. Do bohaté 
struktury těchto poznatků patří vedle matematiky, fyziky a přírodních věd vůbec také 
ekonomie, sociologie, právo, historie, pedagogika a další a další součásti duchovní kultury, a 
jejich dnes tak typické vzájemné pronikání, jejich integrace, vzájemné obohacování.   
 
Všechny proběhlé konference, právě tak jako ta dnešní, jsou výsledkem práce. Sama práce je 
však různě vymezována. Tak např. guru „libertiánů“21 Ludwig von Mises považuje práci za 
utrpení, utrpěným nákladem, újmou, jen za prostředek k dosažní jistých cílů, konec konců 
směřujících k získání volného času22. Naproti tomu nejen ortodoxní marxisté, ale lidé i jinak 
zaměření, považují práci za „zdroj hodnoty“, za radost. Možná také platí slova sv. Augustina, 
abychom nepracovali – tak jako ptáci – které živí Bůh nebeský. Nechávám tedy na Vás, 
vážení přátelé, zda účast na této konferenci je pro vás utrpením, ubráním ze zásoby volného 
času, nebo momentem tvoření, radosti, kterou si člověk ale musí kupovat. 
 
Zmínil jsem se trošku pochybovačně o některých pojetích práce, abych mohl zdůraznit 
význam, důležitost výchozích hledisek, kriterií, ze kterých konec konců jsou všechna naše 
vystoupení odvozena. Naše hlediska, tvrdím, jsou odvozena z  pojetí hodnot, z  otázek, co 
rozumíme hodnotou, z otázek, jak hodnoty vznikají, jak se vyvíjejí, i jak se oceňují. Nikdo 
z libertíánů neodmítá toto stanovisko, ale „hodnoty“ řadí mezi cíle. Misesova ekonomie, jež je 
součástí praxeologie v jeho pojetí, požaduje zkoumání lidského či společenského jednání 
výlučně bez úvahy na hodnoty. Hodnota zmizela, i když nikoli zcela: i následovník von 
Misese – Murray Rothbard23 - následuje myšlenku svého učitele o subjektivní a objektivní 
hodnotě užití, a neodmítá pojetí „užitné hodnoty“ a směné hodnoty“, vymezené kdysi 
klasickou ekonomií a jejich následovníky. Ponechávám stranou velké nedorozumění uvedené 
v překladu Misesova díla, kdy je doslova uvedeno, že „praxeologie“ je „morální vědou“ - tedy 
zahnrující hodnoty - vždyť morálku bez hodnot si nelze představit. Plně se potvrzuje tvrzení 
Paula Heneye-ho, že nositeli myšlenek, které přiřazujeme do množiny poznatků „ekonomie“, 
                                                 
20 Chybějící okamžik (Mladá fronta, str. 11 a n., 2003) 
21 v odlišení od „liberálů“ (v USA tedy sociálních demokratů), jak upozorňuje Zd. Talábová v překladu statě 
Hans-Hermanna Hoppe-ho v doslovu ke knize Ludwiga von Misese „Liberalismus“ (vydal Liberální institut) 
22 V monumentálním díle „Lidské jednání“ (Pojednání o ekonomii), LI, 2005 
23 V „Zásadách ekonomie“ (LI, 2005); m.j. pojednává také o kritice tzv. rovné daně (str.726 a n.) 



„politická ekonomie“, „makroekonomie“, „mikroekonomie“, „institucionální ekonomie“ 
atd.atd. jsou „ekonomové“. „Ekonomové jsou z větší části připraveni připustit, že pojmy, 
které někdy užívají, zkreslují realitu, kterou zkoumají“24. Sociologové, historici, pedagogové, 
a další odborníci by mi jistě potvrdili, že v jejich disciplinách používané pojmy či slova lze 
také různě interpretovat, že mohou zkreslovat realitu. Upřímně závidím těm, kteří mají ve 
všem nebo aspoň v mnohém jasno. 
 
Stručně se zmiňuji o této problematice, abych ukázal na významnost stále znovu a znovu se 
pokoušet zveřejňovat hodnoty, z jakých autor přednášky, knihy, statě atp. vychází. Abych 
dostál sám tomuto požadavku, odvolávám se na hodnoty svobody, hledání pravdy a nutné 
diskuse, kulturní výměnu myšlenek, toleranci (nikoli však fyzickému a duševnímu násilí) 
snahu oprostit se od přemíry ješitnosti, domýšlivosti, dogmatismu a autoritářství25. V mém 
věku totiž již nejde o kariéru, ani o možnosti získat peníze, moc, popularitu.  
V konkrétnějších oborech poznávání, např. v naukách ekonomie, politiky, pedagogiky, 
historie, práva atd. považuji za účelné vždy zveřejnit, jaké hodnoty autor zastává, tedy jasně 
vymezit kriteria, přesněji kriteriální funkce, z nichž vychází při řešení rozhodovacích úloh (ve 
vědách, naukách, v uměních, jakož i v konkrétních poltických, personálních, sociálních atp. 
procesech). 
 
Jaké hodnoty sledujeme v rámci „efektivnosti“ vzdělávacích soustav a v rámci 
reforem k uskutečnění těchto soustav? Kvantitativní, kvalitativní, obé, jen ekonomické, jen 
zájmy regionální či jaké? Jaké hodnoty uplatňujeme při rozborech lidského a sociálního 
kapitálu? Jaké hodnoty sleduje tvorba sociálních sítí? Atd. atd.. 
Například: diskutujeme-li otázky ekonomické, vycházíme z jakých základů hodnoty 
nebo základu bez hodnot? V oblasti teoretické ekonomie a uplatnění jejích poznatků 
v hospodářské politice je známo, že existuje několik „proudů“, rozlišujících hledisko 
akceptace či ne-akceptace etických „hodnot“. Některé ekonomické školy odmítají hodnotové 
soudy spojené s etikou, jiné je naopak prosazují. K prvním patřím např. von Mises a to 
v rámci jeho pojetí praxeologie a ekonomie jako nehodnotící vědy. Následuje tak přístup 
Vilfreda Pareta, který také odmítal či přímo usiloval o vyloučení hodnotových (ve smyslu 
etických) soudů z teoretické ekonomie. Především Vilfredo Pareto (1848-1923) zdůraznil 
formální povahu ekonomie a její „osvobození“ od etických prvků. Také Torsten Veblen 
(1857-1929) odmítl hedonistické pojetí lidské povahy s tím, že zdůraznil konflikt (mezi 
„děláním“ komodit a peněz). Konflikt panuje také mezi byznysmeny a inženýrskými kádry a 
zaměstnanci. Lionel Robbins (1898-1984) zdůraznil potřebu oddělit normativní a pozitivní 
ekonomii; požadoval, aby ekonomové nevnášeli do ekonomie hodnotové soudy (a zvýraznil 
aspekt vzácnosti – není však „vzácnost“ také hodnotou? – z určitého hlediska jistě!). Naopak 
ekonomie klasická (A. Smith, D. Ricardo, Malthus, Say, S. Mill, aj.) zvýraznila etickou 
dimenzi ekonomie. Neoklasická škola (J.M. Clark, F.Y. Edgeworth, I. Fisher, A. Marshall, L. 
Walras, K. Wicksell aj.) odmítají pracovní teorii hodnoty ve prospěch subjektivní teorie 
určování cen na bázi poptávky. Atd. atd. – nechť historici ekonomických „příběhů“ (teorií) 
dále posoudí teorie J.M. Keynese, Hayeka a mnoha dalších a zejména pak jich vliv na vývoj 
hospodářství – pokud měli možnost praxi ovlivnit. (Nelze ovšem vynechat „příběh“ /teorie/ 
Karla Marxe a jeho následovníků, různě také interpretující pracovní teorii hodnoty: hodnotové 
soudy zde jsou určující. Důležité však je, jakou „kvalitu“ tyto soudy mají také s ohledem na 
svobodu jedince, na svobodu ve společnosti). 
 
                                                 
24 Ze závěrečné kapitoly knihy  Paula Heyne-ho „Ekonomický styl myšlení“, nazvané „Omezenost ekonomické 
teorie“, učebnice VŠE, 1991 
25 viz „Management-součást duchovní kultury“ (M.F., Stav.fakulta ČVUT, 2006) 



Také v dalších oblastech odborností – sociologie, školství a vzdělávání vůbec, sociálního 
zabezpečení, regulace nezaměstnanosti, investic, techniky a technologie, reklamy a 
marketingu, vyzbrojování armády, dopravy, podpory migrace obyvatel, odměňování a dalších 
mnoha a mnoha otázek – se znovu a znovu vynořuje otázka „jaká teoretická východiska“ – 
jaké hodnoty jsou preferovány a jaké potlačovány. Příkladů z práva máme také mnoho: např. 
návrh „anti-diskriminačního zákona“. 
 
Významná je otázka, jak pojímat hodnoty. Jan Sokol v kapitole Evropské hodnoty ve 
výchově a vzdělávání26 píše: Hodnoty označují něco, oč stojíme. Hodnotu tradičních pojmů 
„zruinovala“ inflace slov. „Teprve Nietzsche řekl nahlas, že hodnota je vždycky hodnota pro 
někoho – ne pro toho, kdo chce rychle zbohatnout, nýbrž pro toho, kdo je za ni ochoten něco 
dát, vydržet, obětovat“. … „Evropské hodnoty nejsou ani mravní naučení, ani zakopané 
poklady“ . … Řekové a Židé od počátku chápali, „že ´dobro´, ´pravda´, ´krása´, nejsou žádné 
věci, které by si člověk mohl strčit do kapsy“. /“..jsme učitelé, a tak víme, jaké je výchova 
beznadějné počínání“ /. „Hodnota je vždycky jen to, co nemáme v hrsti. Co je vzácné, 
vzdálené, nedostupné. Jakmile se něčeho opravdu zmocníme, ochočíme si to a máme to 
v kapse, může to být užitečná, pěkná a cenná věc, ale hodnota už je někde jinde“. Hodnoty se 
musí hledat, dá to práci a dlouho to trvá. „… hledat a tvořit znamená navazovat, pokračovat, 
kritizovat“ . 
Pojetí hodnot, vztažených k lidem, ke společenským skupinám a společenstvím, tedy pojetí 
etiky, mravnosti a morálky, může vést k těmto poznatkům: 
V základu morálky, mravnosti a etiky jsou hodnoty (množina hodnot). Etika je hodnotovou 
bází vztahu člověka (lidí) k Vesmíru, Zemi, přírodě, k lidem. Základními hodnotami v etice 
jsou „svoboda“, „dobro“ („zlo“), v mravnosti jsou to tzv. normy étosu (= mravnímu smýšlení, 
mravním základům), ve speciální mravnosti právní jsou hodnotami množiny hodnot 
"legálních" (a proti nim hodnoty "nelegální"), ve vírách jsou hodnotami "láska" ("hřích") v 
jejich bohaté struktuře, ochrany přírody,atd.atd.. Uvedené hodnoty nelze měřit přímo 
nějakými jednotkami /i když na mnoha pracovištích mají - s ohledem na nějakého 
arogantního, nafoukaného, líného spolupracovníka - třeba i stanovené jednotky "hlouposti", 
pojmenované po tomto mluvkovi, nebo u politiků analogické jednotky!/. Lze však je vyjádřit 
nějakými stupni hodnocení (větší, menší nebo dobrý, lepší, vynikající atd.). Jde o hodnocení 
hodnot, nikoli oceňování hodnot! /Snad jen ve sportu, spojeného s obchodováním se 
sportovci, je sportovec oceněn na několik "x" milionů dolarů! “Chléb a hry“ – je obnoveno 
v různých podobách; Římané jsou proti dnešním show-business-leadrům a reklamním 
kšeftařům diletanti!). /Není bez zajímavosti, že naši teoretici etiky vynechávají zcela evidentní 
nemravnosti, jakými jsou opilství, lhaní, špatné porady poradců27 atp. 

                                                 
26 z knihy „Antropologie a etika“, Triton 2003, „šířeno“ (uvedeno) s lask. telefonicky /27.4.2004/ ústně 
vyjádřeným svolením vydavatele dr Lenky Svobodové). Citace ze str. 99 – 102. Hodnoty nejsou věc, jako např. 
uhlí – to lze bagrovat! Hodnoty jsou „plaché“ a před bagrem utečou! „Hodnoty … potřebují člověka, který je 
hledá“ (str.101). „Když van Gogh namaloval slunečnice, bylo to zjevení krásy“ („Krásná socha – udělej jich 
deset“!). „Někteří si mysleli, že mají krásu v kapse, začali ji reprodukovat, tisknout a prodávat po dvaceti 
korunách – a najednou bylo zjevení pryč“ (str.101). 
„Ztotožnění hodnoty s nějakou věcí, představa, že hodnoty jsou věci a že čím víc věcí, tím víc ´hodnoty´, je 
zhoubná“: totiž „zakrývá skutečnou povahu hodnoty“, totiž že „všichni se stáváme sběrateli“ (vychází 
z představy hodnoty jako věci, které se dají hromadit, sbírat, střádat) a konečně představa, že lze „hromadit 
´krámy´ takříkajíc duchovní“ – přeci zážitek z procítění literatury se nadá získat čtením učebnice literatury! 
(str.102). 
„Každý umělec ví, že velké dílo se vyznačuje právě tím, že není jenom ´vymyšlené´, jen zkonstruované: že je 
v něm také nápad, múza, insiprace“ (str.102). 
27 na tyto jevy upozorňuje např. nositel Nobelovy ceny Joseph E. Siglitz (v knize „Ethik im Management“, statí 
shromážděných autory autory Hans Ruh a Klaus M. Leisinger a vydané Orell Füssli Verlag AG, 2006) 



Hodnoty se obsahově vzájemně podmiňují (např. lidská hodnota "žít" je podmíněna hodnotou 
"zdraví", "stáří" apod., firemní hodnota "zisk" je podmíněna "vynikajícím výrobkem - službou 
pro zákazníka" atd.) 
 
Hodnoty jsou uspořádány: logicky: buď "paralelně", "sériově" či "sério-paralelně". To značí: 
jsou si rovnocenné, jdou "vedle sebe", nelze konstatovat, která hodnota je preferována (či 
dominuje nad jinou). Toto uspořádání hodnot předpokládá, že je obsahově "jasno" 
(vymezeno), která hodnota je (relativně či absolutně) nezávislá na hodnotě jiné. /Tak např. 
člověk preferuje zdraví - zároveň duševní i tělesné (paralela) před ziskem (sériová vazba), 
zisk je však podmíněn výnosy a náklady (jde-li o paralelně-sériovou prokazatelnou vazbu!), 
atd./. 
 
Hodnoty mohou být ve vzájemném nesouladu, mohou "stát" proti sobě, či se mohou i 
vzájemně vylučovat. Preferuje-li člověk zdraví, nemůže "dřít do úmoru" (tedy zničit si zdraví) 
- ovšem dřina (někdy) vede k úspěchu, ke zisku. Hodnota zdraví není v souladu se ziskem. 
Právě tak může stát proti sobě mravnost jednotlivce a morálka skupiny: nemravný jedinec 
(třeba flákač, u něhož hodnota práce je na nule!) zastává jiné hodnoty než pracovní tým (u 
něhož obvykle hodnocení vzájemných pracovních vztahů stojí na prvém místě). Konflikty 
hodnot, vyjádřené v konfliktech hodnocení, tvoří jednu z nejvýznamnějších sil pohybu, 
rozvoje (připomeňme novou techniku, problematiku "probojování" první železnice nebo 
konzervatizmus vůči počítačům u určité generace, atp.). 
 
Existuje mnoho "souběžných" (vedle sebe existujících) hodnotových soustav, zahrnujících 
nejen odlišné hodnoty a jejich hodnocení, ale existují také soustavy se stejnými hodnotami, 
ale jejich rozdílným uspořádáním. Rozdílné soustavy hodnot a jejich hodnocení, rozdílné 
hodnocení týchž hodnot, atp. - to vše vrcholí v etický, mravní a morální relativizmus, i 
možnost "mírové" spoluexistence různých soustav a uznávání této spoluexistence jako faktu. 
/Vše je relativní - i pravda, i lež, i dobro, i zlo, i spravedlnost, atd., - "každý má svoji pravdu", 
atp. - je jádrem také dualismu, trialismu a dalších -izmů! Je-li vše relativní, je i toto tvrzení 
relativní!/. 
 
V morálce, mravnosti a etice jde o hodnoty duchovní - nehmotné, i když se mnohé duchovní 
hodnoty přeměňují v hodnoty hmotné (hodnota kvalifikace se realizuje - ne vždy - ve vyšší 
příjem28) - nápad spěje třeba do nového výrobku, melodie je vyjádřena v notách, atd.). Řada 
duchovních hodnot však do hmotné podoby není přímo přenositelná: např. vztahy lidí na 
pracovišti jsou jistě výrazem mravní hodnoty a morálky - lze je sice evidovat, ale přímo 
vyjádřit hmotně je nelze. Jsou to informace - tedy něco, co je (relativně) odděleno od hmotně 
- energetických procesů, i když nositelem informace je nějaká energie. 
 
Duchovní hodnoty jsou předpokladem tvorby hodnot hmotných (věcných), realizují se ve 
výrobě, ve službách, v oběhu peněz, v oběhu statků (zboží), předmětech umění, atd.. Věci či 
zboží naopak ovlivňují vznik duchovních hodnot - už třeba jen tím, že jsou vždy posuzovány - 
hodnoceny. Hodnocení (čehokoli či kohokoli) předpokládá existenci hodnot, na jejichž 
základě je hodnoceno! A navíc, předpokládá uspořádání hodnot, aby bylo možno hodnocení 
zpřesňovat, přesněji vyjádřit: při hodnocení člověka nepostačuje konstatovat, že je dobrý, 

                                                 
28 relace mezi kvalifikací a příjmem pracovníka není jednoduchá: vysoce kvalifikovaný pracovník (i podnikatel 
či manažer) může mít nižší příjmy v porovnání s příjmy nekvalifikovaného pracovníka. Pod kvalifikací zde 
rozumíme i vzdělání i  zkušenosti, zahrnující také praktické dovednosti. O těchto  otázkách viz také statě o 
vzdělávání podnikatelů a manažerů, uveřejněné v PMPP v r.1996. Totéž se vztahuje na poslance, senátory a další 
volené osobnosti. 



vždyť všichni jsme dobří! Ale někdo více, někdo méně (podle jakých hledisek, podle jakých 
hodnotových soudů?). 
 
Tradiční pojetí etiky se vztahovalo vždy jen k  lidských vztahům - v soustavě v řízení snad 
ještě k vztahu "člověk a práce" resp. "práce-půda-kapitál"; dnes jde o mnohem více: jde o 
etiku, mravnost a morálku ve vztahu k soustavě /investice ("příroda-člověk-stroj")/; jde tedy o 
vztah k veškeré přírodě původní i přetvořené (celkovému prostředí, v němž lidé žijí), jde o 
vztah lidí k sobě navzájem (v různých lokalitách) a stroje v pojetí automatů, robotů atp., vedle 
a souběžně s  hodnotami, spadajících přímo do lidského žití a soužití. Navíc je účelné 
uvažovat vazby na  hodnoty technické, technologické, výrobní, provozní, skladovací, 
transportní, ekologické, bezpečnostní, hasičské, finanční, měřitelné hodnoty ekonomické, 
zdravotní a dalších statistik a evidencí, atd.atd.. Tyto hodnoty patří mezi ty, jež lze vyjádřit 
nějakými technickými, ekonomickými atd.atp. jednotkami (lze je změřit ve stanovených a 
dohodnutých jednotkách či souborech jednotek)29. 
Objektivita odbornosti? 
Dovolte mi v této souvislosti zmínit otázku objektivity odborníků – právě v návaznosti na 
problematiku hodnot a mnoho analýz, komentářů atp., snažících se o objektivitu. Existuje 
objektivita odborníků? 
Začnu opět u ekonomů. Ekonomický „fachman“ byl a je nějak vyškolený školou, kterou 
navštěvoval, někdy ovlivněn i vynikajícími učiteli, kteří mu vštípili ekonomickou teorii a 
doporučili ji pak (transformovanou) uplatnit v praxi řízení financí (ministerstva, banky, 
podniku – pokud má podnik možnost něco ovlivnit) a celého hospodářství. Ovšem s 
„řízením“ podstatně rozdílným: minimálním zasahováním do chodu hospodářství nebo 
snahou „řídit vše“, každičký pohyb statku (zboží) nebo „řídit jen něco“.  
Je možné si představit ekonoma či národohospodáře, který by ignoroval získané znalosti, 
dovednosti a vůbec východiska poznatků z ekonomie, který by byl schopen osvobodit se ze 
získaných poznatků a zkušeností z hospodářské praxe (tyto zkušenosti mohou být vždy jen 
omezené)? Tedy být objektivní? To není možné: žádný odborník nemůže „vystoupit ze své 
kůže“, z určitého pojetí ekonomie a chápání chodu hospodářství, z určitého hlediska (kriteria) 
porozumění procesům, kterým říkáme hospodářství. Nemůže ani objektivně interpretovat 
statistická data (z oblasti hospodářství) – vždy k nim přeci přistupuje z určitého hlediska, 
z určitých získaných poznatků, tedy zaujatě, atp.. Požadavek (absolutní) objektivity je 
nesplnitelný, lze jen plnit „jakýsi“ objektivně tolerantní přístup k mnoha teoriím a interpretace 

                                                 
29 Je dosti trapné, jak se u nás starší generace ekonomů, sociologů a jiných oborů,  snaží vytěsnit z paměti pojetí 
hodnot, kterým se  učili na školách (všech směrů) z Marxe, Engelse, Lenina, Stalina a jejich reproduktorů a jak 
se (asi) stydí, že nebyli tak geniální, aby rozpoznali (jako někteří) nedostatky, chyby, překonanost a škodlivost 
těchto myšlenkových dogmatických soustav. Ovšem znalosti nelze „převlékat“ jako kabáty, předpojatost (ať si 
kdo chce říká co chce!), plynoucí ze získaných znalostí často trvá! Zapírat znalosti a jim odpovídající hodnoty je 
trapné, zvláště pak u těch, kteří čerpali další a další znalosti a zkušenosti z jiných duchovních soustav. Jsou 
ovšem i tací, kteří jsou nepoučitelní a trvají na platnosti pouček, získaných ve školách – s nimi nelze ani 
diskutovat. 
Je stejně trapné, jak nové-mladší generace sociologů i ekonomů a studující i učitelé společenských nauk, neznají 
ekonomické a sociologické myšlenky Marxe (i Engelse), případně jejich předchůdců, či je znají jenom za 
jakýchsi pochybných politických komentářů! Jejich znalosti jakoby začínaly až listopadem 1989 – co dřívějšího 
jest, od ďábla jest! S nimi je také diskuse obtížná, protože „nevědí“! 
Totéž se vztahuje na „znalosti“ z dějin řízení a organizace, a dějiny managementu: co nevzniklo v USA – 
neexistuje (opakuje se: co nevzniklo v SSSR – neexistuje!), co vzniklo v našich zemích – není předmětem zájmu 
a tedy ani získávání znalostí (ač do povědomí malinko a postupně vniká soustava T. Bati, dějiny našich „rytířů 
průmyslové  revoluce“ /M.Myška/ a „českého hospodářského zázraku“ /M.M. Hlaváč/ minulých staletí, 
„Encyklopedie výkonosti“ /doc.Verunáč/ a rozvoje za 1.republiky - díky několika málo publikacím a 
konferencím)  



praxe hospodářského dění. Ale vždy to bude přístup „stranící“ nějaké ekonomické škole, tedy 
(možná) také určité hospodářské koncepci nějaké politické strany (pokud koncepci má). 
Totéž platí i pro profese sociologů, politologů, pedagogů a celou řadu dalších odborností. 
Nelze tedy přijímat teze o objektivnosti odborníků, nelze přijímat teze o odpovědnosti 
poradců-odborníků, bez diskuse!  
Také politici – jako druh odborníků – mají svá omezení objektivnosti. Politik má sice 
specifickou odbornost politickou (v boji o moc, popularitu, volební hlasy, atp.) i odbornou 
kvalifikaci v určitém oboru (právním, medicínském, ekonomickém atd.atd.) – ale nemůže být 
zřejmě považován za objektivního odborníka! 
Jak zamotaná problematika! A jak ještě zamotanější, když požadavek „vlády odborníků“ 
vytyčují politici! 
 
A nejde konec konců jen o dobrá místa na (dočasném) výsluní slávy a moci, na (relativně) 
dobře placených místech? Proč lidé vstupují do politiky? Proč odborník nezůstává na lépe 
placeném a nenápadném místě ve sféře podnikání, byznysu, financí? Nebo mnohé „žene“ do 
politiky „být užitečný národu, vlasti“, uskutečňovat nějaké utopie, ideály? (Jeden španělský 
film z období občanské války uvádí konfrontaci důstojníka šlechtice a jeho velitele: šlechtic 
„chce, aby ve Španělsku bylo lépe“, plukovníkovi jde „o vyznamenáíní, generálskou hodnost“ 
– a „kašle na Španělsko!“). Shora zmíněný Ludwig von Mises vychází z poznání, že 
jednotlivci jde o dosažení jeho osobních cílů, a nikoli o cíle jiné! 
Ovšem: objektivnost a požadavek objektivity ve společnských naukách, v jednání jednotlivců 
i spojených jednotlivců v nějakou skupinu – to je naivní přání, odporující skutečnosti života i 
politiků, odborníků! Ale snad stojí za to o tom přemýšlet! 
  
Rozumět – očekávat – jednat 
Již v úvodu jsem se zmínil o problematice poznání. Možná, že by bylo možné hlouběji 
studovat proces „rozumění – očekávání – jednání“ jako postup při hledání svobody, pravdy a 
mnoha dalších teoretických i pragmatických otázek. Jde vždy o hledání hodnot – snahu jim 
porozumět, očekávat „nějaké“, jednat v rámci hodnot, kterým jsme se snažili porozumět a 
které očekáváme! 
Asi platí, že rozumění je vždy založeno na neúplné znalosti. Můžeme věřit, že známe motivy 
jednajících lidí, cíle, k nimž směřují, a prostředky, které k dosažení těchto cílů hodlají použít. 
Máme jasný názor na účinky, které můžeme od těchto faktorů očekávat. Tato znalost je však 
nedokonalá“; nemůžeme vyloučit, že jsme se mýlili (str. 101, von Mises, ciz. dílo). 
 
1. Rozumění: 
Poznávání je cesta či prostředek, pomocí nichž se snažíme něco pochopit, stav, proces, 
myšlenku, umění, svět, člověka, přírodu a to vše v souvislostech. Chceme porozumět i sami 
sobě, svému myšlení, cestám sebepoznání. Chceme rozumět. Proč? Jsme zvědaví, chcem 
přežít, chceme si zpohodlnět žití, chceme milovat i nenávidět, chceme se bránit a i útočit, 
chceme zvládat síly (přírody, jiných), chceme mít děti, vychovávat je atd.atd.. 
Víme, že nemůžeme rozumět všemu, že vlastně nemůžeme zcela (úplně, absolutně) rozumět i 
dílčí oblasti života, světa. Vesmíru, Bohu, jednotlivci, sobě. Naše poznání je vždy jen dílčí, je 
vždy subjektivní, spojené s výběrem – podle našich možností, schopností, předpojatosti, tedy  
i dogma- tizmu, vštípeného nám rodiči, učiteli, lidmi – vždyť ti všichni nás vedli k „prvnímu“ 
porozumění něčeho, než jsme my něco i pochopili, nebo si spíš myslíme, že jsme pochopili! 
Naše rozumění je tedy spojeno s rizikem – jako projevu neporozumění, jako výrazu 
neúplnosti rozumění. A přesto si (nafoukaně) myslíme, že jsme rozuměli! Dokonce říkáme: 
„rozumím“! 



(Tak bychom mohli pokračovat ještě rozborem – proč naše poznání je neúplné, proč nemůže 
být úplné). 
 
2. Očekávání 
Rozumět znamená také očekávat. Stále něco očekáváme – žijeme v čase (a prostoru). Chceme 
rozumět, abychom mohli jednat – žít, tvořit, milovat, pracovat, léčit se atd.. Ale jednáme či 
snažíme se jednat rozumně – tedy tak, aby naše jednání k něčemu vedlo – k cílům, kterých 
chceme dosáhnout, k naplnění našich přání, zájmů. Než začneme jednat, měli bychom si říci, 
co očekáváme – tedy jaký bude asi výsledek našeho jednání, konání, naší tvorby, práce, 
života. 
Co je to „očekávání“? Je to vyjádření předpokládaného výsledku rozumění a jednání: 
Předpokládaného? Tedy zároveň určité naděje, zároveň určitého rozumění minulosti (co se 
povedlo a proč, co se nepovedlo a proč), pravděpodobnosti naplnění snu, přání, zájmu – 
výsledku konání, jednání. Čím je „očekávání“ realističtější – tj. očekávání, které zvažuje 
skutečné podmínky pro dosažení cílů, přání, zájmů – tím menší bude zklamání, které 
zažijeme, když budeme zkoumat výsledky našeho jednání. Čím více bude naše očekávání 
utopičtější, nerálnější, tím větší bude naše zklamání, že výsledek jednání se „minul“ cíle! 
(A tak bychom mohli pokračovat v dalším rozboru). 
 
3. Jednání 
Jednat znamená výdej energie, hmotné i duševní. Je to práce, která zkracuje volný čas člověka 
(lidí) – ovšem i využívání volného času k něčemu, k nějaké činnosti, je jednáním. (Tato 
poznámka se vztahuje k problematice ekonomie a jejímu pojetí, jak jsem uvedl v úvodu této 
statě – u různých autorů – zacvěcenost „rozumění“ přísluší ekonomům!). 
Jednání má naplňovat, splňovat očekávání a odpovídá rozumění (podmínkám, znalostem, 
schopnostem atp.). Dobré jednání vede k chtěným záměrům, cílům, splnění přání a zájmů – 
na základě rozumění a realistických (reálných) očekávání. Špatné jednání je výsledkem 
neporozumění (ne-rozumění) a chybného očekávání. 
Jsou nejrůznější typy (druhy) jednání: lze je také hodnotit – právě tak, jako hodnotíme 
rozumění (vědění, znalosti, pochopení, porozumění) a hodnocení očekávání. To vše je 
spojeno s hodnotami – i jejich rozumění, očekáváním a jednáním. 
(/A tak bychom mohli pokračovat a rozvíjet dané myšlenky!). 
 
R (rozumění)- O (očekávání) –J(jednání) 
Zkratka ROJ vyjadřuje „rozumění, očekávání, jednání“. Jde skutečně o roj: představme si roj 
včel, rojení všeho hmyzu i toho lidského, pohyb, shlukování, hluk dění …. Vše je v pohybu, 
vše je výrazně nepřehledné, tedy chaotické (v rámci řádu chaosu). Proto „ROJ“ je také 
výrazem chaosu (viz teorie chaosu), tedy i neznalosti tvorby rojů, mraků, pohybu mléka 
v šálku černé kávy. S pojetí „ROJ“ by měla být vedena také naše pokora v poznávání 
(„nevíme, co nevíme!“), v diskusích, ve vystupování, ve výuce a v celém našem konání. 
 
 
 



Může závist zničit základy společnosti?30 
(Vliv relativní příjmové pozice na sociální kapitál) 
Petr Wawrosz 
 
Kritický popis a rozbor studie Justiany A. V. Fischer a Benno Torgler přednesené na 
výročním zasedání Public Choice Society v roce 2006 
 
Tématem letošního ročníku konference je i problmatika sociálního kapitálu. Má tudíž smysl 
se zabývat i tím, jak k této problematice přistupují v jiných zemích. Z daného důvodu 
uveřejňujeme kritický popis a rozbor jedené ze studií, která byla přednesena na letošním 
zasedání Public Choice Society31 a která se zabývá problematikou sociálního kapitálu, 
konkrétně se jednalo o příspěvku/studii Justiany A. V. Fischer a Benno Torgler32, jejíž název 
v překladu zní: „Může závist zničit základy společnosti? Vliv relativní příjmové pozice na 
sociální kapitál.33“ 
 
1. Téma a cíle studie 
Studie konstatuje, že lidskou závist ovlivňuje řada faktorů, k nejdůležitějším potom řadí 
relativní postavení určitého člověka ve srovnání s jeho okolím, respektive ostatními lidmi – 
závidíme zpravidla tehdy, když druhý vlastní něco, co my sami nemáme. Pod pojmem „něco“ 
se mohou skrývat hmotné statky/věci (movité, i nemovité), ale i schopnosti, postavení, pozice, 
úspěch u druhého pohlaví apod. Přes danou závislost závisti na relativním postavení ve 
společnosti, studie konstatuje, že existuje relativně málo empirických dat, které by 
prokazovaly závislost relativního postavení člověka/lidí ve společnosti na jejich chování, 
názory a postoje. Pokud už tyto data existují, tak spíše vycházejí z absolutní pozice – tj. 
zkoumají např. příjem, majetek daného člověka a zda absolutní výše tohoto příjmu, majetku 
ovlivňuje chování, názory, postoje apod. Jinými slovy studie už tolik nezkoumají, zda se 
chování, názory, postoje apod. mění, pokud je třeba příjem jednotlivce pod či nad úrovni 
průměrného příjmu, či přijmu definovaného jako životní minimum. 
 
Studie se snaží tento nedostatek empirických (tvrdých) dat napravit. Vychází proto z dat 
získaných v rámci International Social Survey Programme (ISSP34), konkrétně z šetření, které 
bylo provedeno v roce 1998 a jež zahrnovalo více než 30000 osob, z cca 30 národů a 
národností, převážně evropských zemí. Výhodou těchto průzkumů rovněž je, že obsahují řadu 
otázek, které se týkají problematiky sociálního kapitálu. 
 
Autoři mnou popisované studie se snaží zasadit problematiky závisti do problematiky 
kontextu sociálního kapitálu. Celková myšlenka studie by se dala charakterizovat tak, že vyšší 

                                                 
30 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost 

GA(vedeného pod číslem 402/06/137). 
31 Zasedání se konalo v hotelu InterContinental v New Orleans, v Louisianě, od 30. března do 2. dubna 2006. 

Bližší informace o zasedání lze najít na: http://www.pubchoicesoc.org/papers2006.html 
32 Justiana A. V. Fischer působí na Swiss Institute for International Economics and Appůied Economic Research 

(SIAW), University of St. Gallen. Benno Torgler působí na Yale Center for International and Area Studies, 
Yale university. 

33 Text studie lze získat na: http://pubchoicesoc.org/papers_2006/fischer_torgler.pdf 
34 Jedná se o společný projekt sociologických ústavů a obdobných sociologických institucí. V různých, převážně 

evropských zemích, jsou pokládány shodné dotazy , jejichž výsledky se potom zpracovávají. Výhodou 
projektu je jednak mezinárodní srovnání a jednak skutečnost, že projekt pracuje s poměrně velkým souborem 
dat, tudíž se snižuje možnost statistických chyb a nepřesností. 



nerovnosti v relativním společenském postavení osob35 vedou k větší závisti a narušují 
strukturu sociálního kapitálu. 
 
2. Sociální kapitál 
Studie nutně musí definovat jak chápe pojem „sociální kapitál.“ Autoři se domnívají, že tento 
pojem zahrnuje tři, respektive čtyři dimenze: 
1. dimenze důvěry: tj. zda-li si lidé důvěřují vzájemně, zda-li důvěřují v instituce (normy, 

které ve společnosti platí) a organizace, které ve společnosti existují. 
Nutno konstatovat, že autoři studie neprovádějí důsledně pojmové rozlišení, které zavedla 
institucionální ekonomie, kdy pod pojmem instituce zahrnuje formální i neformální 
pravidla, jež ve společnosti existují (zákony, etická a morální pravidla, náboženská 
pravidla apod.) a pod pojmem organizace konkrétní subjekty, které dbají na dodržování 
těchto pravidel, vytvářejí daná pravidla, provádějí je apod. (typu parlament, soudy, vláda 
apod.). Na druhou stranu ale tento nedostatek není nikterak zásadní a ten, kdo je s daným 
rozlišením, obeznámen, si příslušné pojmy domyslí, případně změní36. 
Všeobecnou důvěru autoři studie charakterizují jako stav, kdy se většina lidí domnívá, že 
většina ostatních lidí je důvěryhodných, kdy jsou přesvědčeni, že nezáleží na 
individuálních, specifických vlastnostech, zda-li lidem věřit, a kdy jednání lidí bude 
férové – tj. jednotlivci se nebudou snažit zneužít výhody, kterou mají vůči ostatním.Toto 
pojetí je nutně diskutabilní. Např. přesvědčení, že nezáleží na individuálních, specifických 
vlastnostech, zda-li lidem věřit nebo ne. Na první pohled by jistě bylo podivné 
přesvědčení, že modroocí či plešatí lidé37 jsou méně důvěryhodní. Pokud ale ve 
společnosti existují empirická data, že modroocí či plešatí lidé častěji lžou, podvádějí, 
páchají trestnou činnost apod., než lidé, kteří danými vlastnostmi nedisponují, větší 
nedůvěra vůči těmto lidem, bude na místě. V českých podmínkách lze jako ilustrativní 
příklad uvést důvěru k Romské komunitě. Ačkoliv menší důvěra k této komunitě, která 
mezi českou společností panuje, je nepochybně způsobena odlišnými životními styly, 
způsoby života a dalšími faktory obou společností, nepochybně tato menší nedůvěra 
vychází i z empirických dat. Lze jistě diskutovat o přesnosti daných dat – při přepočtu na 
počet obyvatel by se mohlo ukázat, že míra kriminality se neliší. Daná nedůvěra je 
s velkou pravděpodobností podporována sdělovacími prostředky38 a dalšími faktory. 
Obecně se však ukazuje, že proces budování důvěry je dlouhodobý proces. Určitá 
nedůvěra k něčemu neznámému, novému, cizímu atd. je potom přirozená a vychází 
z našich instinktů – není zřejmé, zda ono nové, neznámé apod. není ohrožující, čili zda 
nám nezpůsobí škodu, nezhorší naši pozici nezraní či dokonce nezabije. Nedůvěra je tedy 
faktorem, který zvyšuje naději přežití. Pokud je ve společnosti relativně větší stupeň 
nedůvěry, může to být právě proto, že ve společnosti je spousta nových věcí, že prochází 
procesem přeměn atd. 
Má smysl zdůraznit vzájemnou závislost: celková struktura sociálního kapitálu dané 
společnosti bude ovlivňovat stupeň nedůvěry v této společnosti. Lze předpokládat, že 
bude-li míra rozvinutí sociálního kapitálu vysoká, tj. budou-li lidé fungovat v sociálních 
sítích, ze kterých mohou získat podporu a zabezpečení, pravděpodobně to bude snižovat 

                                                 
35 Toto postavení je ovlivněno zejména relativní příjmovou pozicí, ale i relativní společenskou pozicí, tj. jaký 

stupeň ve společenské hierarchii dotyčná osoba zastává. 
36 Svým způsobem má smysl diskutovat zda je pojem instituce zvolený pro formální a neformální 

pravidla/normy šťastný. V češtině se může pojem instituce v tomto smyslu jevit jako poněkud zavádějící. Daná 
diskuse jde však mimo rámec našeho textu. 

37 Úmyslně jsou použity charakteristiky, kterými disponuje autor tohoto textu. 
38 Články s titulky typu „Rom ukradl …“. 



míru jejich nedůvěry. Chci tím naznačit, že problematika sociálního kapitálu má i další 
dimenze, než které uvádějí autoři rozebírané studie. K této otázce se ještě vrátím. 

2. dimenze dodržování norem: tato dimenze zahrnuje problematiku, jak lidé dodržují normy, 
zejména formální pravidla, která ve společnosti platí. Jako příklad uvádějí autoři studie 
dodržování daňových zákonů, zejména zda člověk neprovádí účelová zkreslení daňových 
příjmů a výdajů za účelem platit co nejnižší daně. Dalším příkladem je, zda lidé nežádají o 
různé příspěvky od státu, aniž by na ně ve skutečnosti a legálně měli nárok, tj. zda 
neprovádějí zkreslení své příjmové/majetkové či jiné situace s cílem získat od státu 
neoprávněnou výhodu. 
Nepochybně platí, že otázka dodržování norem významným způsobem ovlivňuje 
spolupráci a vztahy mezi lidmi, tj. ovlivňuje jejich sociální kapitál. Skutečnost, zda-li lidé 
dodržují nebo nedodržují legální normy, obzvláště v případě příjmů, sociálních dávek a 
podobných transferů ovšem záleží na řadě faktorů, zejména na samotné konstrukci 
jednotlivých norem. Budou-li kupř. daňové normy obsahovat vysokou progresi, takže, 
pokud bude v některých případech docházet i k tomu, že člověk s vyšším hrubým příjmem 
bude mít v důsledku vysokého zdanění nižší čistý příjem, než kdyby jeho daňový základ 
(tj. hrubý příjem) byl nižší, nepochybně budou lidé stimulováni k tomu, aby své příjmy 
upravovali, aby se pohybovali v šedé ekonomice. Rovněž tak při složitém a vysokém 
zdanění, respektive při nejasných, složitých podmínkách pro získání transferových plateb 
od státu bude větší pravděpodobnost, že lidé budou záměrně zkreslovat svou 
příjmovou/majetkovou, osobní či jinou situaci, aby těmto nárokům dostáli. Jinými slovy 
v řadě případů jsou lidé v podstatě nuceni se chovat v rozporu s normami a k tomu, 
abychom jejich jednání byli schopni správně hodnotit potřebujeme mnohem více údajů. 

3. dimenze sociálního kapitálu zahrnuje problematiku sociálních sítí a zapojení jednotlivých 
osob do sociálních sítí. Autoři studie pod zapojením do sociálních sítí rozumí zejména 
míru angažovanosti v nejrůznějších dobrovolných aktivitách. Výslovně pak uvádějí 
zapojení do politických aktivit, církevních a náboženských aktivit, charitativních aktivit. 
Ačkoliv autoři dále zmiňují že angažovanost může zahrnovat prakticky všechny druhy 
sociálních aktivit, přece jen poněkud upřednostňují výše uvedené. Stranou tak poněkud 
zůstávají aktivity typu zahrádkáři, chovatelé, sběratelé, dobrovolní sportovci, práce 
s dětmi. Ačkoliv u řady z nich lze tvrdit, že jsou alespoň nepřímo charitativní, přece jen 
charita u nich obvykle není rozhodující náplní jejich činnosti. Je potom otázkou, zda důraz 
pouze na některé aktivity, neboli důraz na zapojení do určitých typů sociálních sítí nebude 
celkovou situaci poněkud zkreslovat. 

4. dimenze štěstí: autoři studie uvádějí, že problematika štěstí nepatří přímo do 
složek/dimenzí sociálního kapitálu, nicméně uvádějí (a odvolávají se přitom na další 
studie), že sociální sítě mají silný pozitivní vliv na štěstí. Míra štěstí je tak studií chápána 
jako referenční/kontrolní hodnota. Lze zde konstatovat, že k důležitým potřebám člověka 
patří potřeba sounáležitosti, někam patřit apod. Pokud tato potřeba není naplněna, tj. 
pokud člověk není příslušníkem nějaké sítě, je velmi pravděpodobné, že se nebude cítit 
zcela šťastný. Má smysl zdůraznit, že se ale nelze spokojit s faktem, že člověk je členem 
nějaké sítě (kupř. rodiny), ale je nutno zkoumat vztahy mezi jednotlivými členy této sítě. 
Pokud jsou tyto vztahy špatné, nefunkční, pokud dochází k častému ohrožení pozice 
člověka v síti apod., pravděpodobně to bude mít na míru štěstí negativní vliv.  

 
Výše uvedené poznámky chtěli zdůraznit další dimenze sociálního kapitálu, které autoři mnou 
rozebírané studie podle mne nevzali dostatečně do úvahy. Osobně se domnívám, že při 
rozboru sociálního kapitálu je nutno výrazně zkoumat problematiků sociálních vztahů a 
kontaktů mezi lidmi, sítí, ve kterých se lidé pohybují, vztahů, jež v daných sítích panují, 
struktury sítí (např. mají hierarchický charakter – v čele je nějaký vůdce apod.), zda v sítích 



dochází ke kooperaci nebo spíše převládá rivalita. Dané faktory nepochybně ovlivňují sociální 
kapitál dané země/regionu, respektive sociální kapitál, kterým disponuje dotyčná osoba. 
Má smysl zdůraznit vzájemnou kauzální závislost: na sociální sítě působí řada faktorů a 
samotné sociální sítě ovlivňují řadu faktorů. Pokud bude kupř. ve společnosti vysoká míra 
zdanění, složitý a nepřehledný právní systém, pokud bude mít stát příliš velikou moc, bude to 
nepochybně ovlivňovat strukturu sociálních sítí. Členové těchto sociálních sítí potom budou 
zase působit na zde zmíněné i další faktory – pro některé sociální sítě může být výhodné, aby 
třeba přetrvával složitý a nepřehledný právní systém, aby stát měl vysokou moc apod.39 
 
3. Závist a relativní pozice 
Před tím než autoři přecházejí k formulaci hypotéz, jež hodlají prozkoumat rozborem dat 
získaným výše popsaným empirickým šetřením, se ještě zastavují u problematiky závisti. 
Zdůrazňují význam relativní pozice, tj. postavení vůči druhým, které míru závisti ovlivňují. 
Jako ilustrativní příklad uvádějí odpovědi na následující otázku: „Představte si, že si máte 
vybrat mezi světem A, ve kterém budete vydělávat 110000 USD, ale ostatní budou vydělávat 
200000 USD nebo mezi světem B, ve kterém budete vydělávat 100000 USD, ale ostatní 
budou vydělávat 85000 USD, pro který svět se rozhodnete?“ Přestože ve světě A by dotázaný 
měl větší absolutní příjem, většina dotázaných volila svět B. Jinými slovy preferovala svět, ve 
kterém bude vyšší jejich relativní pozice. 
Autoři poctivě přiznávají, že výsledky podobných průzkumů nedávají úplně jednoznačnou 
odpověď. V některých průzkumech lidé preferují situaci, kdy jejich absolutní příjem bude 
vyšší, ačkoliv relativně na tom budou hůře, v jiných je tomu naopak. Ukazuje se, že i 
absolutní pozice hraje svou roli, neboli, pokud jsou nabízené absolutní možnosti v otázkách 
výrazně rozdílné, může při rozhodování převládnout absolutní pozice40. 
 
Obecně je však zřejmé, že pouhé upřednostňování absolutní pozice, by bylo chybou. Autoři 
studie stručně zmiňují několik dalších příkladů, kdy relativní pozice sehrává svůj vliv. Řada 
těchto případů je podrobně rozebrána ekonomickou teorií (včetně teorie her a teorie veřejné 
volby). Lze zmínit klasické schéma vězeňského dilematu, které často souvisí s poziční 
výhodou – pokud danou pozici obsadí/získá/zaujme jeden nebo malá skupina z hráčů, bude 
mít výhodu, pokud ji zaujmou všichni, mohou ztrácet41. Obdobně, pokud společenské 

                                                 
39 Jako ilustrativní příklad lze uvést základní schéma televizního seriálu a stejnojmenných knih „Jistě, pane 

ministře“ a „Jistě, pane premiére.“ Pro příslušníky státní správy (a státní správu lze označit jako sociální síť) 
bude nepochybně výhodné, pokud státní správa bude mít velkou moc, pokud jejím postupům nebude nikdo 
další rozumět, pokud politici budou odkázáni na její informace a podklady. 

40 Lze předpokládat, že pokud by výše zmíněná otázka zněla: „Představte si, že si máte vybrat mezi světem A, ve 
kterém budete vydělávat 180000 USD, ale ostatní budou vydělávat 200000 USD nebo mezi světem B, ve 
kterém budete vydělávat 105000 USD, ale ostatní budou vydělávat 85000 USD, pro který svět se 
rozhodnete?“, tak by stoupalo množství voleb pro svět A. 

41 Ilustrativním příkladem může být rozhodování dvou leteckých společností, zda-li investovat do reklamy. 
Tabulka říká, jaké budou jejich zisky, pokud budou či nebudou utrácet/zvyšovat peníze za reklamu – pokud 
výdaje za reklamu zvyšuje jedna společnost, získává větší část trhu. 
  TWA 
  Zvýšit výdaje na reklamu Nezvýšit výdaje 

Zvýšit výdaje na reklamu UA: 5000, TWA: 5000 UA: 8000, TWA: 2000 UA 
Nezvýšit výdaje UA: 2000, TWA: 8000 UA: 7000, TWA: 7000 

Pokud se společnosti nedomluví a budou utrácet peníze za reklamu, budou jejich zisky v důsledku růstu nákladů 
na reklamu, který se ale neodrazí v získání větší části trhu a tím ve větších příjmech, protože tržní podíl 
společnosti se nezmění, menší než, kdyby se domluvily a peníze neutrácely.  



postavení daného člověka/firmy záleží na srovnání jeho postavení s postavením ostatních – 
bude řada lidí usilovat o zlepšování svého postavení42 43. 
Autoři dále uvádějí několik příkladů, kterými společnost snižuje závist. Hezkým je příklad 
školních uniforem: školní uniformy nepochybně zakrývají rozdíly v příjmové situaci 
jednotlivých dětí/respektive jejich rodičů , které se projevují v oblecích, které děti nosí. 
Rovněž jsou zmíněni filosofové a další myslitelé, kteří se ve svých dílech závistí zabývají – 
např. I. Kant, S. Kierkegaard, z ekonomů pak  J.M. Keynes. 
 
Než přejdeme k hypotézám, které autoři formulují, má smysl si definovat pojem relativní 
důchod/příjem (a podobné pojmy) jako příjem dotyčného člověka při porovnání tohoto příjmu 
s referenční hodnotou. Referenční hodnotou může být příjem druhého člověka, ale i nějaký 
obecná hodnota např. na úrovni průměrné mzdy či minimální mzdy. 
 
4. Hypotézy 
Hypotézy, které autoři studie formulují, jsou následující: 
1. Štěstí závisí na relativní příjmové situaci. Nemožnost srovnat vlastní příjmovou situaci 

s příjmovou situací druhých snižuje míru štěstí. Závislost štěstí na relativní příjmové 
situaci předpokládají autoři lineární – čím horší relativní příjmová situace, tím horší míra 
štěstí. Daná závislost se jeví jako logická: jak už bylo výše uvedeno, pokud relativní 
příjmová situace člověka je špatná, může trpět frustracemi apod., že se mu život nedaří, že 
je méněcenný atd. Na druhou stranu bychom ale neměli zapomenout, že na štěstí bude 
působit řada faktorů, čili že relativní příjmová situace je pouze jedním z nich. Jako 
ilustrativní příklad lze uvést situaci člověka, jehož relativní příjmová situace je sice velmi 
dobrá, na druhou stranu je tento člověk nemocný, rozvádí se, zlobí jej děti apod. Dá se 
předpokládat, že tento člověk o sobě nebude tvrdit, že je šťastný. 

2. Vyšší relativní příjmová situace implikuje větší ochotu přispívat společnosti.  
Autoři mnou rozebírané studie se odkazují na další texty, které tvrdí, že lepší relativní 
příjmová situace zlepšuje zdravotní stav, negativní relativní příjmové situace ohrožuje 
zdraví těch, kteří jsou jí postiženi, jejich biologické procesy, je spojena s psychosociálními 
změnami. Zajímavé údaje potom přináší další studie, která na výsledcích 8 ročníků 
fotbalové Budesligy (Spolková republika Německo) dokazuje, že týmy, ve kterých 
existují velké rozdíly v platech jednotlivých útočníků střílejí méně gólů44.  
Jakkoliv autoři nedefinují jednoznačně, co mají na mysli pod pojmem „ochota přispívat 
společnosti“, lze odvodit, že relativní příjmová situace vytváří danému člověku 
předpoklady, aby podnikal, pracoval, navštěvoval kulturní představení, sportoval apod. Ti, 
co jsou na tom relativně hůře, mají k řadě těchto aktivit omezenější přístup, musí 
překonávat mnohem více překážek. Daná hypotéza se opět zdá logická. Jak ale naznačují i 
další hypotézy, špatná relativní příjmová situace může člověka stimulovat k tomu, aby ji 

                                                 
42 Jak autoři studie připomínají daného jevu si povšiml již zakladatel institucionální ekonomie T. B. Veblen 

(1857-1229), který jej nazval okázalou spotřebou. Lze si přiblížit na situaci advokáta, kdy se zákazníci při 
výběru advokáta rozhodují podle toho, jak se advokát obléká, jak má vybavenou kancelář, jakým autem jezdí 
apod. – pokud se jedná o luxusní statky, je větší pravděpodobnost, že vyhrává spory, takže si dané věci může 
dovolit. Advokáti potom okázale spotřebovávají. Pokud ale všichni advokáti okázale spotřebovávají, je výběre 
zákazníka ztížen, což vede k větší okázalé spotřebě. Situace je samozřejmě zjednodušena: zákazník 
pravděpodobně vezem při výběru v úvahu i další faktory (doporučení apod.) 

43 Má smysl zmínit, že přes zde uvedené poznámky o tom, že teorie her dané situace popisuje, se zdá že faktor 
závisti není v teorii her stále dostatečně prozkoumán. Člověk při svém rozhodování může volit variantu, při 
které si on sice finančně apod. nepolepší, při které ale vznikne škoda jiným (lidově řečeno „sousedovi chcípne 
koza“). Užitkem člověka zde je uspokojení z neštěstí jiných, s tímto užitkem ale ekonomická teorie příliš 
nepracuje. 

44 Blíže: Torgler B., Schmidt S., Frey B.s.: Relative income position and performance, an empirical panel 
anylyssis, unpublished manuscript. 



změnil, může jej tedy stimulovat, aby se více snažil, tedy více přispíval společnosti, 
včetně politické angažovanosti atd.45 

3. Ochota platit daně závisí na relativní příjmové situaci. Autoři mnou rozebírané studie se 
odvolávají na další studii, jež dále tvrdí, že: ochota platit poctivě daně podle další studie 
závisí na ochotě ostatních daňových poplatníků: pokud ve společnosti roste počet lidí, 
kteří buď skutečně nebo domněle zkreslují daně, tak je pravděpodobné, že osoba, která 
disponuje těmito informacemi o druhých, respektive domnívá se, že se druzí takto chovají, 
bude rovněž daňově podvádět46. Má zde smysl poznamenat, že ochota platit daně tedy 
bude záviset na řadě faktorů, z nichž řada může mít relativní charakter, nemusí ale jednat 
jen o relativní příjem, ale obecně o relativní chování a názory daného člověka vůči 
referenční člověka. Je rovněž nutno připomenout výše zmíněné faktory konstrukce, 
složitosti, spravedlnosti daňového systému apod. 

4. Ochota nepodvádět při získávání benefitů/transferů závisí na relativní příjmové situaci. 
Má smysl zdůraznit na relativní příjmové situaci, většinu čtenářů pravděpodobně napadne, 
že to bude na absolutní příjmové situaci, logicky by mělo platit: čím vyšší příjem, tím 
menší důvod podvádět. Je přitom zřejmé, že autoři rozebírané studie mají na mysli nejen 
relativní příjmovou situaci, ale na činech/chování referenční skupiny – stejně jako v 
případě daní, pokud členové referenční skupiny budou výrazně klamat nebo si to o nich 
dotyčná osoba bude myslet, je více pravděpodobné, že rovněž při získávání benefitů bude 
klamat. 

5. Zhoršení relativní příjmové situace povede k růstu nedůvěry vůči ostatním. 
Zhoršuje-li se relativní příjmová situace, znamená to, že příjmy ostatních se nezhoršují. 
Postižená osoba může proto ostatním závidět, nutně se bude ptát, proč je postižena ona a 
nikoliv další lidé. V realitě může existovat řada příčin, jež snižují relativní příjem – např. 
snížení produktivity práce, snížení poptávky po výrobních faktorech, kterými dotyčná 
osoba disponuje apod. Jak v mnoha případech není chyba na straně postižené osoby47, 
poměrně snadno lze podlehnout přesvědčení, že za poklesem stojí spiknutí apod.  

6. Zlepšení relativní příjmové situace vede k větší ochotě dodržovat zákony (obecně právo), i 
když toto dodržování uškodí přátelům/blízkým osobám. Autoři rozebírané studie 
konkrétně mají na mysli, že pokud se zlepšuje relativní příjmová situace, tak je méně 
pravděpodobné, že dotyčná osoba bude křivě svědčit ve prospěch svých přátel apod. 

7. Zhoršení relativní příjmové situace vedou ke snížení důvěry v parlament, soudy a další 
organizace. Autoři zde vycházejí z hypotézy, že ti, jejichž příjmová situace se relativně 
zhoršuje, mohou z tohoto zhoršení vinit právě vládu, parlament a další instituce.  
Obdobně autoři studie předpokládají, že zhoršené relativní příjmové situace snižuje 
důvěru v ekonomiku, podnikání a další faktory. Z hlediska ekonomické teorie je třeba 
konstatovat, že faktor očekávání a jeho vliv na makroekonomické ukazatele je široce 
diskutován. Ekonomická teorie připouští, že negativní očekávání, respektive málo 
pozitivní očekávání ovlivňují/snižují spotřebu a investice jednotlivců, čili na 
makroekonomické úrovni vedou k poklesu agregátních spotřebních a investičních výdajů. 
Má proto smysl zkoumat, co způsobuje tato negativní/málo pozitivní očekávání. Je 

                                                 
45 Nad rámec tohoto textu jdou úvahu, zda lze zlepšit relativně špatnou příjmovou situaci prostřednictvím 

kooperace těch, kteří jsou na tom lépe, a těch, kteří jsou na tom hůře. Nutnou podmínkou je, že ti, kteří jsou na 
tom hůře (H), musí disponovat lepšími investičními příležitostmi, než ti, kteří jsou na tom lépe (L). Potom 
může docházet k přesunu prostředků od H k L. Ukazuje se, že fungující kapitálový trh může rozdíly v relativní 
příjmové situaci snižovat. 

46 Blíže: Frey B.s., Torgler B.: Taxation and conditional cooperation. CREMA Working Paper, 2004- 20,Basel 
Center for Research in Economics, Management and the Arts. 

47 Pokud např. klesá poptávka po písařkách na stroji, protože v důsledku zavedení počítačů nejsou ani sebelepší 
písařky potřeba, tak pokles příjmů, ke kterým u písařek v důsledku daného jevu dochází, je jimi nezaviněný. 



pravděpodobné, že snížení relativního příjmu k nim bude patřit, má ale smysl zdůraznit, 
že se rozhodně nebude jednat o faktor jediný. 

8. Církevní a náboženské organizace nemusí být zasaženy snížením relativní příjmové 
situace. Autoři studie zde vycházejí zejména z hypotézy, že jedním z úkolů církevních a 
náboženských organizací je vytvářet pravidla, prostředky apod., jež kontrolují, regulují či 
snižují míru závisti (jako příklad autoři studie uvádějí desatero přikázání). Faktory, které 
mohou zvyšovat závist, tedy nemusí v jejich případě působit. Obecně lze ve prospěch 
dané hypotézy, že církevní a náboženské organizace nemusí být zasaženy snížením 
relativní příjmové situace, konstatovat, že smysl, poslání a úkoly těchto organizací se 
nacházejí v jiné rovině, v rovině spirituality apod., čili, že faktory zvyšující závist nemusí 
na tyto organizace působit. Na druhou stranu je ale nepravděpodobné, že by církevní a 
náboženské organizace nebyly žádnými faktory ovlivněny. Jako příklad lze uvést českou 
realitu, kde bezprostředně po pádu socialismu se církev, jako jedna z organizací, která 
byla tehdejším socialistickým režimem potlačována a pronásledována, těšila relativně 
velké autoritě. Poté, co začala vznášet poměrně rozsáhlé majetkové nároky, autorita církve 
i důvěra v ní poměrně poklesla, což se statisticky odrazilo i v poklesu počtu věřících. 
Obdobných příkladů lze najít celá řada, koneckonců většina církevních reformačních hnutí 
(husitství v první polovině 15.století, německá reformace v první polovině 16. století atd.) 
mimo jiné48 reagovaly na nárůst majetkové moci církve, na zneužívání této moci. Lidé 
svým způsobem vyjadřovali nespokojenost s tím, že se církev zpronevěřila svému poslání 
a hodnotám, na kterých byla založena. 

9. Existuje vztah mezi relativní příjmovou pozicí a ochotou politicky se angažovat. 
Autoři rozebírané studie předpokládají, že tento vztah je negativní, tj. že s rostoucí 
příjmovou pozicí klesá ochota se politicky angažovat a s klesající příjmovou pozicí tato 
ochota roste. Autoři danou závislost zdůvodňují tí, že ti, jejichž relativní příjmová pozice 
je špatná, mají větší motivy ji změnit a politika je způsob, jak dané změny dosáhnout. Ve 
prospěch dané závislosti mohou hovořit i náklady obětované příležitosti: ti, co jsou na tom 
relativně příjmově lépe, budou mít pravděpodobně větší náklady obětované příležitosti – 
místo toho, aby se politicky angažovali mohou vydělávat peníze. Na druhou stranu se zdá, 
že s rostoucím příjmem či bohatstvím může člověk více ztratit v případě nepříznivých 
změn – je tudíž v zájmu lidí, jejichž relativní i absolutní příjmová situace je dobrá, aby se 
nějakým způsobem politicky angažovali. Nemusí to nutně činit sami, stačí, když budou 
podporovat strany/skupiny apod., které jim zaručí, že se jejich příjmová situace nezhorší. 
Lze tedy předpokládat, že ochota politicky se angažovat bude záviset na řadě faktorů. 

10. Existuje vtah mezi relativní příjmovou pozicí a ochotou angažovat se v dobrovolných 
organizacích. Autoři rozebírané studie stejně jako v předcházejícím bodě předpokládají 
negativní závislost. Otevřeně však přiznávají, že typů dobrovolných organizací je natolik 
velké množství, že vyslovit danou závislost naprosto jednoznačně, je příliš odvážné. 
Stejně jako v předcházejícím bodě i zde ve prospěch negativní závislosti hovoří náklady 
obětované příležitosti, přičemž jejich vliv bude pravděpodobně větší než v předcházejícím 
bodě: pokud se člověk politicky angažuje, může získat moc a další výhody. Angažuje-li se 
člověk v dobrovolných organizacích, získává zpravidla dobrý pocit49, nicméně finanční 
pokušení, která nabízejí jiná angažmá může být příliš velké. Dalšími argumenty pro danou 

                                                 
48 Příčin vzniku daných reformačních hnutí bylo samozřejmě více.  
49 Autor tohoto textu nesouhlasí s často rozšířenou tezí, že lidé angažující se v dobrovolných organizacích jsou 

altruisté. Naopak se domnívá, že užitkem pro tyto lidi je právě jejich dobrý pocit, tedy věc, kterou nelze na 
první pohled vyjádřit v penězích, ale která je přesto svým způsobem ocenitelná, a to právě prostřednictvím 
nákladů obětované příležitosti: představme si osobu X, která působí zcela zdarma v nějaké dobrovolné 
organizaci. Pokud by v ní nepůsobila, mohla by vydělávat y peněžních jednotek. Působení osoby X v této 
dobrovolné organizaci tedy lze ocenit minimálně na y peněžních jednotek. 



tezi je působení v těchto organizacích může pomáhat zlepšovat relativní i absolutní pozici 
těch, kteří se v nich angažují, či že osoby v daných organizacích tvoří sociální síť – 
naplňují tedy potřebu sounáležitosti apod. 

11. Výše uvedené závislosti nejsou symetrické. V případech, kdy příjmová situace dotyčné 
osoby je pod referenční hodnotou, každá změna, která zhoršuje příjmovou situaci, bude 
mít větší závažnost než v případech, kdy se je příjmová situace dotyčné osoby nad 
referenční hodnotou a dochází ke změně k lepšímu. Pro danou závislost lze uplatnit zákon 
klesajícího mezního užitku, který říká, že každá další jednotka přináší člověku menší 
užitek. Bude-li se relativní příjmová situace zhoršovat, bude dotyčná osoba 
pravděpodobně pociťovat větší závist apod., protože na tom bude ve srovnání s ostatními 
stále hůře a hůře. Naopak při zlepšování příjmové situace, každé další relativní zlepšení 
bude pravděpodobně dotyčné osobě přinášet nižší mezní užitek50. 

 
5. Ověření hypotéz 
 
5.1 Předpoklady a možnosti 
Ověřit více uvedené teze se autoři rozebírané studie rozhodli prostřednictvím výše uvedeného 
průzkumu. Vycházeli přitom z přesvědčení, že referenční skupinou by mělo být spíše blízké 
okolí – člověk se spíše porovnává s tím, co vidí na vlastní oči, než s tím, co je pro něj 
vzdálené. Z hlediska relativní příjmové situace se proto snažili o porovnání relativní příjmové 
pozice s příjmem, který platí pro region, ve kterém osoba, s níž byl dělán průzkum žije (jinak 
působí). Otevřeně ale přiznávají, že z hlediska zjištění této regionální úrovně příjmu naráželi 
na větší potíže než na národní úrovni. Je to pochopitelné: hodnoty ukazatelů jako průměrná 
mzda nebo minimální mzda se zpravidla sledují na národní/celostátní úrovni, na regionálních 
úrovních tak často sledovány nejsou, respektive jejich hodnoty mohou být zatíženy 
statistickou chybou. Proto studie vedle hodnot na regionální úrovni pracuje i s hodnotami na 
národní úrovni. 
Jako referenční hodnoty byly zvoleny jednak průměrný regionální/národní příjem a 40 % 
průměrného regionálního/národního příjmu. Konkrétně se tedy zkoumalo, zda příjem osoby, 
s níž byl dělán průzkum, leží nad/pod hranicí průměrného příjmu, respektive 40 % 
průměrného příjmu.  
Hodnotu 40 % průměrného příjmu autoři pokládají za hodnotu (volně přeloženo), která je 
nutná k zajištění živobytí. Dala by se tedy přirovnat k hodnotám minimální mzdy, respektive 
životního minima. Je ale zřejmé, že se jedná pouze o přirovnání. V českých podmínkách se 
sice hodnota minimální mzdy pohybuje kolem 40 % průměrné mzdy (v prvním pololetí roku 
2006 činila minimální mzda 7570 Kč, zatímco průměrná mzda 18905 Kč), v případě 
životního minima je však mnohem nižší (pohybuje se kolem 25 %)51. 
 
Co podle autorů rozebírané studie ukázaly výsledky sociologického průzkumu? Než 
zodpovíme tuto otázku, je nutno konstatovat, že data, která sloužila pro vyhodnocení, byly 
odpovědi na různé otázky. Konkrétní otázky budou v dalším textu zmíněny – obecně se 
jednalo o otázky typu: kdyby jste měli charakterizovat svůj současný život, jakými slovy 
byste ho charakterizovali“, přičemž odpovídající si mohli vybrat ze čtyřech možností (typu 
„velmi šťastný“, „převážně šťastný“, spíše nešťastný“, „převážně nešťastný“). Je nutno 

                                                 
50 Ilustrativní příklad lze vyjádřit třeba takto: pokud dotyčná osoba bude jediná, kdo si ve srovnání s referenční 

skupinou může koupit luxusní jachtu, tak ji pravděpodobně bude jedno, zda-li bude mít jednu nebo několik 
jachet. 

51 Konkrétní výše životního minima závisí na věku dotyčné osoby a na tom, s kolika osobami žije ve společné 
domácnosti, konkrétní hodnoty při porovnání s průměrnou mzdou, tak mohou vykazovat poměrně značný 
rozptyl. 



konstatovat, že daný způsob dotazování a výběru z možností může přinášet nejrůznější 
zkreslení. Předně dotazovaná osoba nemůže zvolit jinou možnost, nabídka je ji poměrně 
jednoznačně předurčena. Pokud by měla absolutní svobodu výběru, je možné že by se 
rozhodla pro jinou volbu, než při předem definovaných odpovědích52. Dále je zřejmé, že 
v některých případech bude dotazovaná osoba odpovídat jinak, než co ve skutečnosti cítí nebo 
co si myslí – může se kupř. stydět přiznat, že svůj život považuje za nešťastný53. Poslední 
námitkou je skutečnost, že se jedná o odpovědi na hypotetické situace a není zřejmé, zda 
zvolená odpověď koresponduje s tím, jak by se dotazovaná osoba zachovala ve skutečnosti54.  
Tyto a podobné námitky však lze vznášet proti každému sociologickému průzkumu. Dané 
upozornění proto chápeme jako připomenutí varování, že výsledky sociologických nelze brát 
naprosto bez výhrad – realita se může od těchto výsledků lišit, a to i v případě, že výsledky 
jsou dělány na relativně velkých vzorcích obyvatelstva, což je případ průzkumu ISSP. 
 
5.2 Štěstí 
První hypotéza se týká vztahu mezi relativní příjmovou pozicí a mírou štěstí. Autoři studie ji 
testovali na otázce: „Pokud byste z hlediska štěstí měli zhodnotiti váš současný život, kterou 
ze zde uvedených kombinací byste si vybrali?“ Možnosti byli: „velmi šťastný, převážně 
šťastný, spíše nešťastný, vůbec ne šťastný“. Z výsledku vyplynulo, že míra štěstí závisí na 
absolutní i relativní příjmové pozici – čím více, tím lépe. Bylo přitom jedno, zda-li se jako 
referenční veličina použila hodnota průměrné (regionální/národní) mzdy, respektive 40 % 
průměrné (regionální/národní mzdy). 
Lze konstatovat, že daný průzkum potvrdil závislost štěstí na absolutní i relativní příjmové 
(obecně společenské) pozici. Neměli bychom ale zapomínat na výše uvedené poznámky, které 
zdůrazňují, že faktorů  ovlivňující štěstí může být více. Vedle již zmíněných můžeme dále 
uvést věk, ekonomickou, politickou, mezinárodní situaci apod. 
 
5.3 Důvěra 
Druhá otázka se týkala důvěry lidí. Konkrétně zněla: „Jak často podle vás se lidé pokusí 
zneužít výhodu, kterou vůči vám mají?“ Tázaní si mohli vybrat z následujících možností: 
„vždy se pokusí využít výhodu, ve většině případů se pokusí využít výhodu, ve většině 
případů budou féroví, vždy budou féroví“. Z hlediska formulace otázek se jeví jako poměrně 
kategorické možnosti „vždy“, lze totiž předpokládat, že nikdy daná možnost nenastane ve  
100 % případů. Naopak, i když naprostá většina osob danou výhodu využije, je jistá 
pravděpodobnost, že se najde někdo, kdo tak neučiní. Obdobné je to i v situaci, pokud, 
naprostá většina lidí bude férových55.  
Výsledky odpovědí ukazují, že přesvědčení o férovosti roste jak s rostoucím bohatstvím ve 
společnosti, tak s rostoucí relativní příjmovou pozicí. Ukazuje se tedy, že závist způsobená 
nízkým příjmem, podlamuje společenskou důvěru. 
 
Další otázka se týkala, zda je možno lidem obecně důvěřovat. Konkrétně zněla: „Myslíte si, 
že lze lidem důvěřovat nebo je lepší být při jednání s lidmi více opatrný? „Byly nabízeny 
                                                 
52 Jak cíle našeho textu není rozebírat úskalí metodiky sociologických průzkumů, je nutno zmínit, že absolutní 

svoboda při odpovědích ztěžuje statistické zpracování, jednotlivé odpovědi jsou obtížně porovnatelné. 
53 Analogií mohou být volební průzkumy, kdy se lidé stydí přiznat, že volí některé strany. 
54 Jedná se o otázky typu: Je morální křivě svědčit ve prospěch přítele, pokud spáchá přestupek/trestný čin. 
55 Proti otázce by bylo možno vznášet námitky i z dalších otázek. Je diskutabilní samotný pojem využít nebo 

zneužít výhodu. Záleží totiž, o jakou výhodu se jedná. Jde-li o oprávněnou výhodu, těžko můžeme hovořit o 
zneužití, a využití takovéto výhody je naprosto logické. Představy jednotlivých osob o tom, co je oprávněná a 
neoprávněná výhoda se však mohou velmi lišit. Lze přitom předpokládat, že ti,c o jsou na tom relativně 
příjmově hůře, budou řadu výhod, které mají druzí, považovat za neoprávněné, ačkoliv se bude jednat o 
oprávněné výhody.  



následující odpovědi: „téměř vždy lze důvěřovat, převážně lze důvěřovat, převážně je lepší 
být opatrný, téměř vždy je lepší být opatrný“. Výsledky naznačují, že lepší jak relativní, tak 
absolutní příjmová pozice, vedou k názorů, že lze lidem důvěřovat, dané výsledky však 
nejsou jednoznačné.  
Jak bylo uvedeno výše, důvěra je poměrně křehká záležitost, budování důvěry vyžaduje 
dlouhodobý proces, nedůvěra je pravděpodobně přirozenou lidskou vlastností. Nikoliv 
naprostá jednoznačnost výsledků by tedy neměla překvapit – lidé se stýkají s mnoha lidmi a 
generální důvěra by pro ně mohla být ohrožující. 
 
Poslední otázka týkající se důvěry se vztahovala na důvěru v konkrétní organizace, respektive 
společenské subsystémy. Konkrétně byly dotazované osoby tázána na důvěru v parlament, 
podnikatelské a ekonomické prostředí, církevní a náboženské organizace, soudy a legální 
systém, přičemž si mohli vybrat z následujících odpovědí: „naprostá důvěra, převážná důvěra, 
částečná důvěra, velmi malá důvěra, naprostá nedůvěra. Z průzkumu vyplynulo, že důvěra 
v parlament pravděpodobně v podstatě nezávisí ani na absolutní příjmové pozici dotyčné 
osoby, ani na její relativní příjmové pozici ani na celkovém bohatství společnosti. Přesto se 
částečně ukazuje, že větší důvěra je v bohatších zemích, s růstem bohatství ovšemže přírůstek 
klesá. Zde lez aplikovat zákon klesajícího mezního užitku – bohatší země mohou vytvořit pro 
fungování parlamentu lepší podmínky, neustálé zlepšování těchto podmínek však nemůže vést 
k neustálému progresivnímu růstu výkonu parlamentu apod. 
Z různých dalších průzkumů plyne, že důvěra v parlament je relativně nízká. Pravděpodobně 
to lze vysvětlit tím, že v parlamentu často dochází ke sporům, obstrukcím, nedorozumění, 
jednání jsou zdlouhavá, někdy zmatečná a nejednoznačná. Parlament jako vrcholný orgán 
státní moci je pod bedlivou kontrolou sdělovacích prostředků, na druhou stranu výstupy, které 
tyto prostředky předkládají veřejnosti, jsou často spíše negativní než pozitivní, ačkoliv 
skutečná četnost relativních výstupů je nižší než prezentovaná56 57.  
 
Důvěra v soudy se dle výsledků průzkumu mírně zvyšuje s růstem relativní příjmové pozice i 
absolutního bohatství dané země. Lze to interpretovat tak, že ti, co jsou na tom relativně 
příjmově špatně nemají prostředky, čas apod. se soudit a přirozeně tedy spíše soudům 
nedůvěřují – mohou je chápat jako něco, co slouží spíše bohatším. Na druhou stranu jsou 
soudy mnohem více vzdálenější od běžného politického života, je zaručena jejich nestrannost, 
takže chápání soudů jako „nástroj bohatých58“ je poměrně logicky nejednoznačné. Lze se 
domnívat, že může hodně záviset na fingování soudů – pokud soudy fungují špatně, zejména 
z hlediska délky řízení, případně spravedlnosti rozsudků apod., mohou být nespokojeni, jak ti, 
kteří jsou na tom relativně příjmově lépe, tak ti, kteří jsou na tom relativně příjmově hůře. Ti, 
co jsou na tom relativně příjmově lépe, mohou být přitom nespokojeni více – s danými jevy se 
                                                 
56 Skutečnost, že sdělovací prostředky spíše informují o negativních událostech je mezi teoretiky masové 

komunikace, řadou ekonomů apod. známa. Obecně je to dáno tím, že  pozitivní událost vlastně nemá často 
charakter události – nejedná se o odchylku od standardu. Ilustrativně řečeno: není důvod informovat, že 
všechna letadla doletěla do svých destinací či že všichni poslanci pečlivě pracují. Je ale důvod informovat, 
pokud spadne jedno letadlo nebo pokud se jeden poslanec opije. 

57 Nedůvěra v parlament je svým způsobem pochopitelná, k výše popsaným jevům vskutku dochází. Lze se však 
domnívat, že tyto jevy jsou cenou, kterou platíme za možnost mírumilovného a demokratického řešení 
sporných otázek, za to že můžeme svobodně diskutovat, přít se, přesvědčovat se atd. Ilustrativně řečeno: stále 
se jeví lepší, když se pohádají dva poslanci, kteří mají odlišné názory na řešení nějakého sporu, než když kvůli 
tomuto sporu vypukne válka nebo když bude direktivně řečeno, že se přijme určité řešení a určitá řešení 
nebudou připuštěna, bude o nich zakázáno svobodně diskutovat apod. Má rovněž smysl uvést, že poslance si 
svým způsobem platíme, aby za nás mírumilovně a demokraticky řešili sporné otázky ve společnosti, protože 
sami na tato řešení nemáme čas. Pokud by spory, jež probíhají v parlamentu, měli probíhat přímo mezi 
veřejností, byl by průběh obdobný, pouze mnohem více nákladnější, složitější a nejednoznačnější. 

58 Parafráze marxistického termínu „nástroj vládnoucí třídy“.  



častěji setkávají, respektive dané jevy je častěji nutí, aby své spory řešili jinými prostředky 
než soudní cestou, což může být více nákladné a složité. 
Výsledky výzkumu dále naznačují, že důvěra v podnikatelské a ekonomické prostředí roste 
s relativní příjmovou úrovní, výsledky opět ale nejsou jednoznačné. Autoři studie se logicky 
domnívají, že bohatší lidé s tímto prostředím přijdou mnohem častěji do styku, mohou mu 
tedy více důvěřovat, na druhou stranu se mohou častěji setkávat s různými negativními jevy, 
což naopak jejich důvěru oslabuje. 
V souladu s výše formulovanou hypotézou, výsledky průzkumu ukazují, že důvěra v církevní 
a náboženské organizace není ovlivněna ani relativní ani absolutní příjmovou úrovní. Podle 
mého osobního názoru však platí výše uvedené varování, že záleží na celkovém obrazu církve 
ve společnosti a že tuto důvěru může ovlivňovat řada faktorů. 
 
5.4 Dodržování norem 
 
Další skupina otázek průzkumu se týkala oblasti dodržování norem. První zahrnovala 
problematiku daňové morálky a zněla: „Je nebo není správné, pokud daňový poplatník 
neuvede všechny své příjmy za účelem, aby platil nižší daně?“ Byly nabídnuty následující 
odpovědi: „není špatné, trochu nesprávné, hodně nesprávné, zcela nesprávné“. Z výsledků 
průzkumu vyplynulo, že horší relativní příjmová úroveň (zejména pokud se blíží nebo pokud 
se pohybuje pod hranicí 40 % průměrné mzdy) vede k preferování odpovědí „není špatné“, či 
„trochu nesprávné“. Výsledky však opět nejsou jednoznačné. Jak bylo uvedeno výše daňová 
morálka závisí na řadě faktorů a bez jejich znalosti mohou být samotné výsledky odpovědí 
zkreslující. Navíc je třeba zdůraznit, že se mohou lišit výsledky odpovědí od samotného 
jednání – tj. dotyčná osoba může odpovídat třeba, že daňové zkreslování/nepřiznávání příjmů 
je špatné, na druhou stranu může toto zkreslování běžně provádět59. 
Obdobné výsledky dávají odpovědi na otázku: „Je správné uvádět nesprávné údaje, pokud se 
žádá o příspěvek od státu?“, přičemž škála odpovědí je stejná jako u předcházející otázky. 
S rostoucí relativní příjmovou úrovní roste ochota být poctivý. Výsledky opět nejsou 
jednoznačné – největší ochota podvádět je u osob, jejichž příjmová úroveň je těsně nad 
hranicí 40 % průměrného příjmu. Naopak je-li příjem pod touto hranicí, ochota podvádět 
klesá. Danou skutečnost lze interpretovat tak, že lidé kolem hranice 40 % průměrného příjmu 
mohou při nepodvádění nejvíce ztratit – příspěvky nedostanou/dostanou ve zmenšené míře, 
přičemž hranice, pro to, aby příspěvky dostali/dostali ve větší míře leží relativně blízko. 
Naopak, lidé kteří jsou na tom jak absolutně, tak relativně velmi špatně, nemají příliš 
možností jak podvádět, což se může odrazit i v jejich odpovědích. Opět je nutno zdůraznit, že 
obecně se odpovědi mohou lišit od skutečného chování, i když odlišnosti budou 
pravděpodobně menší než v případě předcházející otázky – lidé, kteří jsou na tom absolutně či 
relativně velmi dobře, pravděpodobně nebudou mít tak velké motivy podvádět, zejména při 
získávání sociálních dávek: náklady na podvod pro ně budou větší než zisk z podvodu60. 
 
Poslední otázka se týkala dodržování předpisů. Konkrétně popisovala hypotetickou situaci, 
kdy blízký přítel překročí rychlost a v důsledku této rychlosti srazí a zraní chodce. 
Zaměřovala se potom na to, zda máte policii říci, že přítel překročil rychlost s možnými 
odpověďmi: je bezpodmínečně nutno toto sdělit, spíše bychom měli toto sdělit, není nutno 

                                                 
59 Zvláště u těchto typů otázek lze předpokládat, že dotazovaná osobnosti se mohou chtít ukázat v lepším světle 

než je jejich skutečné chování.  
60 Zajímavý by ale v této souvislosti byl průzkum, který se týká jiných forem podvodu při získávání jiných 

výhod: máme na mysli úplatky při získávání veřejných zakázek, výběrových řízení, slev na hypotéky, úvěry 
apod. Je možné, že zde by ochota podvádět rostla s rostoucí absolutní i relativní příjmovou pozicí, jak by 
samozřejmě záviselo na dalších faktorech, zejména na podmínkách, za které tyto výhody lze získat. 



toto sdělit. Odpovědi naznačují, že s rostoucí relativní i absolutní příjmovou úrovní roste 
ochota vypovídat pravdivě, tj. sdělit, že přítel porušil rychlost. Autoři rozebírané studie se 
domnívají, že v chudších zemích může být stát a jeho složky více chápán jako nepřítel (jako 
někdo, kdo může za chudobu obyvatel) a ochota porušovat zákony je tudíž více rozšířená. 
Lze zde ovšem diskutovat, zda pro takto formulovaný závěr existuje dost podkladů. 
Především není zřejmé zda by odpovědi nebyli odlišné, pokud by v otázce nebyla popsána 
odlišná situace – drobná změna by spočívala v tom, že přítel chodce usmrtí, radikální změna 
v celkové změně situace: např. přítel někoho zavraždí, přičemž dotazovaná osoba jako jediná 
ví, že je vrahem, a na jejím svědectví závisí, zda-li bude odsouzen. Opět má navíc smysl 
zdůraznit, že můžou existovat rozdíly, mezi tím, jak lidé odpovídají a jak se ve skutečnosti 
chovají/by se chovali – i když tyto rozdíly nemusí být tak časté: výše zmíněné situace jsou 
přece jen poněkud extrémní a většina lidí se do nich ve skutečnosti nedostane. 
 
5.5 Účast v sociálních sítích 
Poslední okruh otázek se zaměřoval na účast v sociálních sítích. Otázka zde zněla, zda-li se 
dotazovaná osoba zapojila v posledních dvanácti měsících do některé z uvedených aktivit, a 
pokud ano, jak často, přičemž odpovědi začínali „nezapojil“ a postupně se zvyšovala četnost 
zapojení. Aktivity byly rozděleny na politické aktivity, církevní aktivity, sociální aktivity a 
ostatní dobrovolné aktivity, přičemž byla případně dále popsány61. Výsledky odpovědí opět 
nejsou jednoznačné, přesto naznačují, že s klesající relativní i absolutní příjmovou pozicí 
poněkud roste politická angažovanost i angažovanost v sociálních sítích a dalších 
organizacích. Zdá se však, že více se angažují lidé, jejichž příjem se pohybuje kolem 40 % 
průměrného příjmu, respektive kolem průměrného příjmu. Lze to vysvětlit tím, že tato 
skupina lidí může danou angažovaností nejvíce získat, je to pro ni relativně snadná cesta, jak 
zlepšit své příjmové, respektive obecně společenské postavení. V případě výrazně bohatých i 
chudých lidí se projevuje efekt nákladů obětované příležitosti – bohatí lidé mohou svůj čas 
trávit jiným způsobem, případně si další zlepšení své situace mohou zařídit jinými prostředky, 
chudí lidí musí naopak většinu svého času věnovat na zajištění svých základních životních 
potřeb a na zmíněnou angažovanost jim nezbývá prostor.  
Existují však výjimky z výše uvedeného: např. z průzkumu vyplynulo, že zapojení do 
některých charitativních organizací typu Armáda spásy roste s rostoucí relativní příjmovou 
úrovní, nicméně tento přírůstek má klesající charakter62. 
Z hlediska církevních a náboženských organizací výsledky průzkumu potvrzují hypotézu 
nezávislosti těchto organizací na absolutní i relativní příjmové úrovni – míra zapojení do 
těchto organizací vskutku na těchto úrovních dle průzkumu nezávisí. Na druhou stranu 
výsledky průzkumu naznačují, že míra zapojení závisí na celkovém bohatství daného 
regionu/území, přičemž platí, čím bohatší region, tím větší zapojení. Lze si zde ale položit 
otázku, zda-li zde neexistují i další závislosti: např. vliv církevní tradice – je známo, že 
v různých regionech má církev díky tradici silnější či slabší postavení, přičemž zároveň tyto 
regiony mohou být z různých důvodů bohatší či chudší63. 
 
6. Závěry 
Autoři mnou rozebírané studie se domnívají, že výsledky uvedeného průzkumu potvrzují vliv 
relativní příjmové pozice na sociální kapitál daného regionu/země apod. Potvrzují, že velké 
rozdíly v relativních příjmech povedou k větší míře závisti a tato závist bude destruovat  

                                                 
61 Např. u politických aktivit v podobě pomoci politickým stranám či hnutím, účasti ve volební kampani apod. 
62 Opět vzhledem k výše uvedenému lze poukázat na rostoucí náklady obětované příležitosti, respektive na 

klesající mezní užitek z daného zapojení. 
63 V ČR má kupř. církev silnější postavení na jižní Moravě, Vysočině a ve východních Čechách, slabé jej její 

postavení např. v severních Čechách. Tento region přitom z řady důvodů patří k těm chudším. 



sociální kapitál. Ukazuje se však, že tyto závislosti nejsou naprosto jednoznačné, v některých 
případech lze vystopovat větší závislosti než v jiných případech. Autoři otevřeně konstatují, 
že závisí i na absolutní příjmové pozici dotyčné osoby, bohatství daného regionu, území apod. 
Rovněž konstatují, že v mnoha případech dochází k tomu, co jsme výše popsali jako zákon 
klesajícího mezního užitku: se zlepšováním relativní příjmové pozice má přírůstek závislé 
veličiny (typu míra štěstí) klesající charakter.  
Nejednoznačnost výsledků, případně i klesající charakter přírůstkových veličin by neměl 
překvapit. Osobně jsem se snažil v celém textu ukázat multikauzální charakter většiny 
závislostí. Snažil jsem se rovněž ukázat, že problematiku sociálního kapitálu by bylo potřeba 
chápat poněkud v širším kontextu, než ve kterém tak činí autoři rozebírané studie a že 
struktura sociálního kapitálu (např. v podobě charakteru většiny sociálních sítí, které ve 
společnosti působí) může ovlivňovat jak relativní příjmovou pozici, tak to, co autoři studie 
zahrnují pod pojem sociální kapitál (důvěru lidí navzájem, v instituce, ochotu dodržovat 
zákony, zapojení do sociálních sítí apod.). Pokud kupř. většina sítí v dané společností, na 
daném území, regionu, bude mít rivalitní charakter, je možné, že důvěra lidí bude nízká – 
teoreticky by si více měli důvěřovat ti, kdo jsou členy stejné sítě a nedůvěřovat ti, kdo jsou 
členy rozdílných sítí. Nesmíme ale zapomenout, že rivalita může panovat i uvnitř sítě, což 
může dále nedůvěru zvyšovat. Rivalitní sítě mohou dále na jednu stranu zvyšovat zapojení 
lidí do těchto sítí (bez členství v příslušné síti nelze ničeho dosáhnout64), na druhou stranu 
může jít o formální zapojení nebo o zapojení, které nerozvíjí sociální vztahy apod.  
 
Důležitá otázka, která ale nutně zůstává mimo pozornost autorů rozebírané studie (rozbor této 
otázky nebyl cílem studie), je, co lze udělat pro to, aby se rozdíly v relativní příjmové úrovni 
nezvyšovali. Ekonomická teorie obecně vychází z přesvědčení, že příjmová úroveň závisí na 
mezní produktivitě výrobních faktorů, kterými jednotlivé osoby disponují. Je nutno připojit i 
faktor mezního výnosu z investičních příležitostí, kterými jednotlivé osoby disponují. Pouze 
s tímto pohledem však nelze vystačit. Ukazuje se totiž, že ti, kdo jsou na tom relativně 
příjmově hůře často disponují méně produktivními výrobními faktory, respektive méně 
výnosnými investičními příležitostmi, přičemž stávající struktura společnosti, tj. s mimo jiné 
stávající sociální sítě, stávající míra důvěry apod., tedy složky, které bychom zahrnuli pod 
pojem sociální kapitál, těmto osobám brání, aby své postavení zlepšili. Jinými slovy díky 
vnějším faktorům, které leží mimo dotyčné osoby, nemusí ke zlepšení dojít, ačkoliv dotyčné 
osoby o zlepšení usilují.  
Rozbor, jak dosáhnout daného zlepšení je i nad rámec mého textu. Chci zde pouze zdůraznit, 
že změny musí zahrnovat i změny ve struktuře sociálního kapitálu. Tyto změny ve struktuře 
sociálního kapitálu zase vyžadují další změny včetně změn, kterými se bezprostředně zabývá 
teorie veřejné volby – např. v oblasti pravomocí jednotlivých orgánů, které uskutečňují 
veřejnou volbu apod. Jako podstatné se rovněž jeví změny v oblasti kapitálového trhu, jež 
umožní, aby osoby s relativně horší příjmovou situací mohli získávat od jiných peníze, tyto 
peníze produktivně využít, což pravděpodobně povede ke zlepšení jejich příjmové situace.  
 
Osobně hodnotím studii Justiany A. V. Fischer a Benno Torgler „Může závist zničit základy 
společnosti? Vliv relativní příjmové pozice na sociální kapitál“ jako přínosnou. Studie 
formuluje zajímavé hypotézy, které se týkají problematiky sociálního kapitálu, a snaží se 
dokázat na empirických (tvrdých) datech. Přestože ne vždy tato data dané hypotézy potvrzují, 

                                                 
64 Jako analogii lze uvést situaci v socialistickém Československu, zejména v 70. a v 80. letech 20. století, kdy 
řada osob vstupovala do komunistické strany z ryze konjunkturálních důvodů. Nicméně i v předmnichovském 
Československu bylo členství v některé ze stran často nutnou podmínkou získání lepšího postavení. Obdobné 
analogie lze najít v dalších demokratických zemích, má smysl zkoumat, jak je na tom současná Česká 
republika. 



nelze tyto hypotézy jednoznačně zavrhnout. Jak již bylo uvedeno výše, vedle závislostí 
formulovaných v hypotézách, budou působit i další závislosti a proto se data nemohou chovat 
jednoznačně. I přes tuto nejednoznačnost ale studie ukazuje, že relativní příjmová nerovnost 
ovlivňuje sociální kapitál, kterými disponují jednotliví lidé, respektive, který existuje v dané 
zemi. Studie tak potvrzuje, že sociální kapitál je „křehkou květinou“, o níž je nutno pečovat, 
přičemž však vliv sociálního kapitálu na společnost může být značný. 
 
Ing. Mgr, Petr Wawrosz 
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 
 
 



Soukromé vysoké školství (jako zdroj lidského kapitálu) z pohledu české vlády65 
Mojmír Helísek 
 
Podstatnou okolností rozvoje lidského kapitálu a jeho sociální dimenze je vzdělávání na všech 
úrovních. Vyšší vzdělání se projevuje ve vyšší produktivitě a příjmech, ve vyšší flexibilitě a 
nižším ohrožení nezaměstnaností. Nezanedbatelným aspektem je také obvykle prodloužení 
produktivního věku i celkové životní aktivity člověka s vyšším vzděláním. Vysoká úroveň 
vzdělanosti, včetně vysokoškolské, by proto mělo být prioritou každé kultivované společnosti. 
Cílem tohoto příspěvku je zmapovat představy vlády ČR o postavení a perspektivě 
soukromých VŠ. 
 
1. Úvod 
 
ČR vykazuje dlouhodobě nízký podíl obyvatelstva (25 – 64 let) s terciárním vzděláním (tj. 
v našich podmínkách zhruba VOŠ + všechny stupně VŠ). 66 
 
Tab. 1  
Obyvatelstvo s terciárním vzděláním (podíl na obyvatelstvu 25 – 64 let, %) 
 

země 1994 2001 2003
ČR 12 11 12 
Německo 20 23 24 
USA 32 27 38 
Japonsko 45 34 38 
OECD - 23 24 

 
Poznámky: Údaje za r. 1994 se vztahují k obyvatelstvu 24 – 34 let. Japonsko 1997 (místo 
1994). Rok 1994: první rok s údaji o ČR.  
Prameny: Education at a Glance 2005 (Table A1), 2003 (Table A2). 
 
Jednou z možností, jak rozšířit nabídku vzdělávacích příležitostí, je vznik a rozvoj nových 
soukromých vysokých škol, jejichž počet v současnosti dosáhl 39. 67 Podíl studentů na 
soukromých vysokých školách dosáhl v r. 2004/05 6,5 %. 
 
Tab. 2  
Vývoj počtu studentů na vysokých školách v ČR (v tis.) 
 

Akad. rok 1996/97 2001/02 2004/05
Veřejné VŠ  166,1 198,0 275,0 
Soukromé VŠ - 1,6 19,1 

 
Poznámky: veřejné školy bez státních; rok 2001/2 – první rok se zápisem studentů na 
soukromých VŠ; údaje jsou k začátku akad. roku; na poč. r. 2006/07 bylo na všech VŠ 
k dispozici 320 míst (Hospodářské noviny, 17. 8. 2006) 

                                                 
65 Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu GA ČR 402/06/1357. 
66 Ústav pro informace ve vzdělávání poukazuje na to, že údaje jsou podhodnocené skutečností, že část 
odborného vzdělání, které v zahraničí probíhá na terciární úrovni, se u nás realizuje již na úrovni sekundární. 
67 Počet veřejných vysokých škol v podstatě stagnuje, v posledních letech vznikla pouze VŠ polytechnická 
v Jihlavě (celkem existuje 25 veřejných a 2 státní vysoké školy). 



Prameny: Výroční zpráva o stavu vysokého školství za r. 2004; Koncepce reformy vysokého 
školství (2004). 
 
Mezi koncepční  dokumenty, které specifikují státní politiku v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, patří: 

- Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006-10 (ze srpna 2005), 68 a 
jeho Aktualizace na r. 2006 a r. 2007, 

- Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (= Bílá kniha) z r. 2001. 
- Koncepce reformy vysokého školství (schválená vládou ČR 1. 12. 2004) a její 

Aktualizace (schválená 14. 9. 2005), 
Dalšími nejnovějšími dokumenty ministerstva školství, relevantními pro vyhodnocení jeho 
postojů, jsou zejména Výroční zpráva o stavu vysokého školství za rok 2004 a Informace o 
stavu soukromého vysokého školství v roce 2004.  
Pro úplnost dodejme, že další obecnější zásadní vládní dokument, a to Strategie 
hospodářského růstu ČR (z r. 2005) se o významu soukromého školství vůbec nezmiňuje. 
Jsou-li v ní vysoké školy specifikovány, pak pouze jako veřejné VŠ. 69 
 
2. Koncepční dokumenty 
 
Dlouhodobý záměr činnosti vysokých škol na období 2000-05 (z r. 2000) explicitně počítá 
s novými soukromými vysokými školami a s tím, že MŠMT ČR podpoří vznik 
neuniverzitních vysokých škol včetně soukromých především tam, kde kapacita stávajících 
vysokých škol nepostačuje (s. 4).   
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (= Bílá kniha z r. 2001) také počítá s novými 
soukromými vysokými školami, a to konkrétně v podobě vysokých škol neuniverzitního typu, 
„z nichž některé nepochybně vzniknou na základě kvalitních soukromých VOŠ.“ (S. 69). 
Blíže však v Bílé knize není soukromé vysoké školství rozebíráno (předpokládaná dynamika, 
očekávaný přínos apod.).  
Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro r. 2004 obsahuje podporu zřizování dalších 
soukromých VŠ za podmínky, že mají širší nabídku studijních programů a oborů, 
doporučených Akreditační komisí. V aktualizaci pro r. 2005 je zdůrazněna podpora nových 
veřejných neuniverzitních VŠ, o vzniku dalších soukromých VŠ však zde není ani zmínka.  
Koncepce reformy vysokého školství (2004) vidí soukromé VŠ za součást „pluralitního 
systému“ – vedle škol veřejných a státních (s. 9). Jako jedno z vysvětlení dosavadního nárůstu 
kapacity vysokých škol uvádí Koncepce reformy nárůst studentů soukromých škol, 70 a to 
jednak z regionálního hlediska (oblasti s přeplněnými veřejnými VŠ), jednak 
v kombinovaném studiu. O dalším rozvoji soukromého vysokého školství (např. o podpoře 
nových soukromých VŠ) se v Koncepci nehovoří. 71 Aktualizace koncepce reformy z r. 2005 
se o soukromých VŠ žádným způsobem nezmiňuje, s výjimkou konstatování, že tyto školy 
vybírají školné. 72 
Dlouhodobý záměr činnosti vysokých škol na období 2006-10 (z r. 2005) sice označuje za 
„silnou stránku“ institucionálního rozvoje vysokého školství „vznik soukromých škol“, 
                                                 
68 Navazuje na dlouhodobý záměr na období 2000-05 (z května 200 s aktualizacemi  pro r. 2004 a r. 2005). 
69 Této problematice byl věnován příspěvek na konferenci Lidský kapitál 2005 (M. Helísek: Soukromé vysoké 
školství ve strategii hospodářského růstu ČR). 
70 Dalšími okolnostmi jsou zavedení strukturovaného třístupňového studia a rozvoj kombinovaných forem 
studia. 
71 Objevují se zde dále pouze dvě zmínky o formální možnosti žádat o dotace ze státních prostředků.  
72 Spolu se studenty veřejných škol, kteří platí při překračování standardní délky studia, pak dohromady  zhruba 
10 % studentů platí za studium „často nezanedbatelné částky.“ (s. 4).  



zároveň však konstatuje, že „slabou stránkou“ je „velký počet soukromých vysokých škol – 
roztříštěnost na malé instituce“ a obává se dalšího pokračování extenzívního rozvoje těchto 
VŠ (s. 27). Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2005 a také pro rok 2006 se 
problematikou soukromých vysokých škol vůbec nezabývá a implicitně hovoří pouze o 
veřejných VŠ (což vyplývá z úvodních odstavců o vysokých školách v souvislosti se 
„stabilitou rozpočtu VŠ“ a s „využíváním státních dotací“). Ve stejném duchu vyznívá i 
Aktualizace pro r. 2007 – jde-li o dlouhodobé záměry vysokých škol, o rozvojové programy, 
o podporu projektů z FRVŠ apod., vždy se vztahují výslovně k veřejným vysokým školám. 
 
3. Informace o stavu soukromých škol 
 
Informační materiál ministerstva školství, určený zejména pro Akreditační komisi,  se 
relativně podrobně zabývá popisem současného stavu soukromého vysokého školství 
z hlediska statistických údajů (studijní programy, studenti, pracovníci apod.). V analytické 
části přebírá hodnocení Akreditační komise. „Akreditační komise konstatovala ... především 
tyto obecné nedostatky: 

- nedostačující výuka cizích jazyků (obvykle nízká hodinová dotace nebo 
nerovnoměrné rozložení do všech let studia); 

- nižší počet seminářů a cvičení ve prospěch přednášek; 
- obcházení kombinované formy studia pomocí vytváření tzv. individuálních 

studijních plánů; 
- nedostačující tvůrčí činnost nebo činnost úzce orientovaná pouze na vlastní 

pedagogickou práci; 
- nižší počet studentů oproti předpokládanému stavu, zejména v prezenční formě 

studia; 
- nižší počty interních pedagogických pracovníků; 
- nedostatečné vnitřní evaluačními systémy; 
- nedostačující prostorové zajištění vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu 

studentů a rozvoji informačního zázemí školy; 
- omezenost knihovních fondů nebo jejich nereprezentativnost vzhledem 

k akreditovaným studijním programům; 
- ve dvou případech (LA Praha, VŠMIE Praha) Akreditační komise zjistila 

nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností a ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona doporučila školám zjednat nápravu; 

- ve dvou případech (SVI Kladno, PTI Praha) Akreditační komise zjistila závažné 
nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností a navrhla ministerstvu 
omezení akreditace studijního programu spočívající v zákazu přijímat ke studiu 
další uchazeče.“ 73 

 
Zároveň je však třeba doplnit, že materiál oceňuje přispění soukromých VŠ k diverzifikaci 
nabídky vzdělávání, vytváření konkurence veřejným VŠ a doplnění chybějící nabídky 
především v profesně zaměřeném studiu. Většinou pracují dobře, některé z nich (bez 
konkrétních údajů) jsou oceňovány jako velmi úspěšné. Další rozvoj těchto škol by se měl 
odehrávat, podle představ MŠMT ČR, především v oblasti kvalitativní. 
 
 
 
 

                                                 
73 Informace o stavu soukromého vysokého školství v r. 2004, s. 10-11. 



4. Závěr 
 
V obecných materiálech, zabývajících se českým školstvím resp. vysokým školstvím, se nedá 
nevidět malou (a spíše klesající)  pozornost, věnovanou soukromým vysokým školám, a 
naopak zdůrazňované kritické výhrady vůči nim. Tato snaha příliš „nezviditelňovat“ 
soukromé školy je zřetelná zejména v dlouhodobých záměrech MŠMT ČR. Na druhou stranu 
specializovaný materiál, věnovaný soukromým vysokým školám, uvádí vedle nedostatků i 
poměrně výrazná ocenění. Zdá se tedy, že oficiální postoj k soukromým vysokým školám 
postupně přechází k uznání jejich nezbytnosti a jejich rostoucího významu, přičemž však  
tento postoj je doposud (zřejmě na základě politického manévrování) veřejně deklarovaný 
pouze okrajově. 
 
Literatura: 
České školství v mezinárodním srovnání. Vybrané ukazatele publikace OECD Education at a 
Glance 2005. Ústav pro informace ve vzdělávání 2005. 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006-10. MŠMT ČR 2005. Aktualizace na r. 
2006 a r. 2007. 
Education at a Glance 2005. OECD, Paris 2005. (detto 2003) 
Informace o stavu soukromého vysokého školství v r. 2004. MŠMT ČR 2005. www.msmt.cz 
(zveřejněno 21. 11. 2005) 
Koncepce reformy vysokého školství (schválená vládou ČR 1. 12. 2004). Aktualizace 
(schválená 14. 9. 2005). 
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (= Bílá kniha). MŠMT ČR 2001. 
Výroční zpráva o stavu vysokého školství za rok 2004. MŠMT ČR 2005. 
 
Příloha:  
 
Výtah z programových prohlášení vlád ČR  
(pasáže o rozvoji vysokých škol) 74 
 
Vláda M. Zemana, 22. 7. 1998 - 12. 7. 2002 
 
Navýšené rozpočtové zdroje budou určeny zejména pro:  
... rozvoj vědy a vysokého školství;  ... 
 
Vláda V. Špidly, 15. 7. 2002 - 4. 8. 2004 
 
Vláda se také zavazuje, že výrazně rozšíří studijní příležitosti v oblasti terciárního 
vzdělávání. Za rozhodující považuje vláda zvýšení počtu studijních míst v bakalářských 
studijních programech, u nichž však vždy bude zaručena šance pokračovat ve studiu.  
 
Pluralita programů a forem poskytování terciárního vzdělávání nesmí ohrozit prostupnost a 
kompatibilitu celého systému ani určující pozici veřejných vysokých škol, zvláště univerzit.  
 
Vláda S. Grosse, 4. 8. 2004 - 25. 4. 2005 
 

                                                 
74 Zvýrazněný text M. H. 



Vědoma si toho, že základním předpokladem ekonomického růstu jsou ve společnosti 
postavené na znalostech vzdělaní občané, bude věnovat zvýšenou pozornost zejména 
terciárnímu sektoru vzdělávání, tj. vysokoškolskému včetně vyššího odborného vzdělávání.  
 
Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.  
 
Vláda J. Paroubka, 25. 4. 2005 – 16. 8. 2006 
 
Vláda považuje školství a vzdělávání za svou prioritu. 
 
... bude věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu vzdělávání, tj. vysokoškolskému 
včetně vyššího odborného vzdělávání. 
 
Vláda se zavazuje zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného 
základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. 
 
Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.  
 
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 
mojmir.helisek@vsfs.cz 
 
 



Aplikace teorie redistribučních systémů k analýze povolebního vyjednávání 2006 
Radim Valenčík 
 
Teorie je dobrá, když si nevybírá, kde bude ilustrovat možnost svého uplatnění, ale když je 
schopna být efektivně aplikovaná tam, kde je to prakticky významné či nejdůležitější. V 
našem případě by např. měla prokázat své možnosti a přednosti při řešení problematiky 
povolebního vyjednávání v roce 2006.  
Co může dobrá teorie dokázat? Leckdo namítne, že moc ne. Realita je oproti teorii příliš 
složitá, aktéry hry jsou jedinci, mnohdy nevypočitatelní či jednající pod vlivem nejrůznějších 
pohnutek. Především je však ve hře mnoho skrytého, zákulisního, ne-li přímo utajovaného.  
To je všechno pravda. Právě takto komplikované a svým reálným bohatstvím téměř 
nevyčerpatelné úlohy potřebuje dobrá teorie na cestě svého rozvoje, aby si mohla ověřit, co 
již dokáže, co ještě ne a v čem se zdokonalit. Takže se podívejme, jak tomu bude v našem 
případě. 
Poznámka:  
Pro lepší výklad jednotlivých kroků analýzy rozlišíme postup při strukturaci problému a 
postup při použití metod analýzy systému. Obojí se sice částečně překrývá, ale z metodického 
hlediska je vhodné prezentovat každé zvlášť.  
Ke každému kroku při strukturaci problému a při použití metod uvedeme velmi stručnou 
ilustraci toho, o co v námi uvažovaném případě může například jít. Nejedná se o samotnou 
analýzu, ale jen o ilustraci přispívající k lepšímu pochopení sdělovaného.  
Naším cílem není dát vlastní analýzu, ale ukázat, jak lze teorii redistribučních systémů k 
takové analýze aplikovat. Příslušné ilustrace budeme prezentovat (jako i tuto poznámku) 
proloženě, aby byly jasně odděleny od obecně metodického jádra sdělení. Za každou ilustrací 
uvedeme datum, kdy byla dána (aby si čtenář nemyslel, že postupujeme metodou „po bitvě je 
každý frajtr chytřejší než generál" a abychom nemuseli ilustrace přizpůsobovat tomu, co se 
následně skutečně odehrálo).  
 
Zatřídění a strukturace problému - postup při tvorbě modelu 
 
Jak dopadly parlamentní volby v ČR tohoto roku všichni víme. První otázka, kterou si 
můžeme položit je: Jedná se v případě povolebního vyjednávání o hru v rámci redistribučního 
systému (tj. v systému, ve kterém dochází k určité redistribuci prostředků oproti rozdělení, 
které by vycházelo z ocenění přínosů jednotlivých účastníků hry? Odpověď na tuto otázku je 
prvním krokem. 
Odpověď není úplně jednoduchá. Na jedné straně platí, že k takové redistribuci v příslušném 
společenském systému skutečně dochází a povolební vyjednávání je tím výrazně 
poznamenáno, na druhé straně nelze přehlédnout, že v daném případě jde o několik oblastí, 
vrstev a dimenzí takové redistribuce. Neboli jinými slovy - v systému, kterým se zabýváme, 
probíhá paralelně (v některých případech provázaně, v jiných naopak relativně samostatně), 
několik her spojených s redistribucí, z nichž se pak sestává celková hra, kterou jsme nazvali 
povolebním vyjednáváním. Jedná se tedy o případ paralelních vzájemně propojených her v 
rámci strukturovaného vícedimenzionálního redistribučního systému. Můžeme též říci, že se 
jedná o komplexní hru. Co s tím? 
V daném případě je vhodné začít uplatněním metody úplného výčtu k identifikování 
jednotlivých oblastí či dimenzí struktury redistribuce v systému, konkrétně můžeme uvažovat 
následující: 

- Redistribuce spojená s užitím prostředků státního rozpočtu (zvláště pak v případě 
resortů, které redistribuují značné prostředky). 



- Redistribuce spojena s přístupem k moci založené na využití bezpečnostního 
aparátu zaměřeného na zneužívání postavení (korupci či podobné nelegální 
činnosti). 

- Redistribuce spojena s rozmísťování osob blízkých či závislých do funkcí 
kontrolovaných parlamentní mocí. 

- Redistribuce spojená s řešením základní otázky stát a trh: omezit či naopak zvětšit 
míru redistribuce (reformovat či nereformovat systém), což lze současně chápat 
jako koncepční otázku. 

- Redistribuce uvnitř jednotlivých subjektů hry, kdy je přerozdělováno oproti 
výkonnosti, kterou jednotliví účastníci těchto subjektů přispívají k výsledku 
příslušného subjektu (takovým subjektem může být např. politická strana, 
účastníkem hry v rámci daného subjektu pak nějaký člen této strany se svým 
postavením v rámci ní). 

 
A na závěr si můžeme položit otázku: Jaké jsou další formy redistribuce, které příslušnou 
komplexní hru ovlivňují? (Každý, kdo odhalí další oblasti či dimenze redistribuce, případně 
podrobněji strukturuje některou z již vymezených oblastí, přispívá k dotvoření konceptu, 
který využíváme.) 
Ilustrace:  
Užitky mohou mít z tohoto hlediska nejrůznější podobu a na jejich zvýšení (či naopak 
minimalizaci ztráty užitku) se mohou orientovat nejrůznější skupiny. Může se např. jednat o 
to, zda se otevře či naopak neotevře cesta k šetření některých případů korupce, jak budou 
rozloženy síly při volbě prezidenta apod. (19. 8. 2006)    
 
Druhým krokem může být identifikování subjektů hry. I zde je zřejmé, že se jedná o 
vícedimenzionální hierarchický strukturovaný systém. Subjekty tohoto systému jsou: 

- parlamentní strany,  
- další ústavní subjekty, které v rámci svých kompetencí do vyjednávání vstupují, 
- veřejnost, 
- zájmové a vlivové skupiny, 
- media. 

 
I v tomto případě platí, že každý, kdo odhalí, pojmenuje, zatřídí další oblasti subjekt či 
podrobněji strukturuje některý z již vymezených, přispívá k dotvoření konceptu, který 
využíváme.) 
Současně platí, že tyto subjekty mají samy vnitřní rozložení výkonnosti a redistribuce je i 
uvnitř nich (např. z důvodu pozičního postavení, vnitřních koalic, omezené vypovídací 
schopnosti používaných či spontánně fungujících kritérií hodnocení výkonnosti z hlediska 
cílů, které subjekty sledují). 
 
Ilustrace:  
Jednou z mnoha her, která se hraje, je např. již zmíněná otázka rozložení politických sil při 
volbě prezidenta. (19. 8. 2006)    
 
Již při realizaci výše uvedeného kroku (když se pokoušíme o co nejúplnější výčet hráčů) 
zjistíme, že jednotlivé subjekty nejsou suverénními hráči, protože podskupiny uvnitř nich 
jsou: 

- rivalitní, 
- schopné kooperovat se podskupinami jiného subjektu, vytvářejí se křížové síťové 

vazby. 



 
Tyto podskupiny vytvářející křížové síťové vazby jsou identifikovatelné zpravidla: 

- prostřednictvím lídrů, kteří se více či méně, záměrně či spontánně zviditelňují, 
- více či méně deklarovaným vztahem k těm subjektům, s nimiž vytvářejí síťovou 

křížovou vazbu (snaha spolupracovat s jinou politickou stranou, ústavním 
subjektem či veřejnou zájmovou skupinou apod.). 

 
Popis této křížové síťové struktury je dalším, v pořadí třetím krokem. 
Je dobré si přitom uvědomovat, že vznik podskupin a křížových síťových vazeb souvisí s 
vícedimenzionalitou redistribuce v celém systému. 
 
Ilustrace:  
Je zřetelně vidět, že uvnitř politických stran (v případě ODS zcela jasně, v případě ČSSD 
skrytěji) je otázka povolebních vyjednávání 2006 spjata se vznikem zájmových skupin 
navázaných (tak či onak) na ovlivnění volby prezidenta, která proběhne v roce 2008. 
(19.8.2006)      
 
Poté, co popíšeme základní koncept, lze začít „číst“ - coby čtvrtý krok - logiku chování 
jednotlivých subjektů, ocenit jejich poměrnou sílu, a to na základě prezentovaných 
(zveřejňovaných) strategií a výsledků jejich realizace. Důležitým momentem je přitom 
uvědomování si duality herních situací a strategií - každá z herních situací, která může nastat, 
je strategií, která může být za určitých podmínek zvolena určitým subjektem. Zde již můžeme 
pracovat s konkrétními prameny a udělat si přehled: 
1. O jakých strategiích se od počátku vyjednávání uvažovalo a které se postupně objevovaly. 
2. Které strategie se snažili jednotliví účastníci hry prosadit jako svůj cíl. 
(Opět jde o úplný a strukturovaný výčet.) 
 
Lze si položit rovněž otázku, do jaké míry se s příslušnou zveřejněnou strategií příslušný 
subjekt ztotožňoval. Zajímavé je v této souvislosti zejména vyjednávání s využitím přímé či 
nepřímé hrozby novými volbami. 
V této chvíli analýzy lze využít model s okny 12x12, kde odhadujeme vývoj volebních 
preferencí i potenciálních fyzických zisků (pozičních a finančních přepočítaných na 
společnou jednotku). 
 
 
 
Ilustrace:  
Zde stojí za povšimnutí, že nejčastěji a nejotevřeněji v průběhu jednání a jeho veřejné 
prezentace definoval možné herní situace (to, k čemu se může vyjednáváním dojít) M. 
Topolánek. Protistrana herní možné situace definovala v průběhu jednání většinou negativně 
- tj. ve smyslu toho, co nepřipustí.  
Při praktické analýze je důležité každé přímé či nepřímé, pozitivní či negativní vymezení 
herních situací podrobně zaznamenat, protože právě z toho se nejlépe vyčte, o co komu ve hře 
jde, ale i kdo ve skutečnosti hraje, kdo je reálným subjektem hry.  
Možných herních situací je neomezeně mnoho, protože vždy se najde taková, která kombinuje 
jiné (je kompromise, "smíšenou" strategií nikoli ve smyslu pravděpodobností kombinace, ale 
nalezení způsobu rozdělení užitků a záruk realizovatelnost). (19. 8. 2006)       
 
V návaznosti na čtvrtý krok jde v pátém kroku o rozlišení prezentovaných strategií a námi 
uvažovaného modelu komplexní strategie, která (podle nás) představuje nejplnější a 



nejkomplexnější odhad budoucího vývoje. Zde musíme umět rozlišit, co je zveřejněno jako 
přání některého ze subjektů, kterým se ostatní snaží zastrašit či získat na svou stranu, co jako 
realistický herní alternativa.  
V rámci tohoto kroku lze doporučit expertní hru 3-5 osob, aby byly "odfiltrovány" 
individuální distorze (v podobě subjektivních hodnocení toho, kdo model zpracovává a kdo je 
nějakým způsobem tak či onak do hry vtažen, i když si to sám neuvědomuje či nechce 
uvědomit). Mj. stojí zato pokusit si udělat vlastní výčet těch aspektů, kterými je každý z 
účastníků do hry zapojen: 

- politickým názorem, 
- očekávanou vlastní kariérou, 
- představou o žádoucím budoucím společenském vývoji, 
- osobním lidským (přátelským či naopak nepřátelským) vztahem k jiným 

účastníkům (je zajímavé, jak do představ o budoucím vývoji, který vytváříme 
nejen pro sebe, ale kterým se snažíme ovlivnit i ostatním promítáme velmi osobní 
postoje spojení s tím, koho máme rádi či naopak koho chceme potrestat). 

 
(Opět stojí zato uplatnit metodu úplného výčtu k analýze toho, jakým způsobem se každý 
konkrétní člověk podílející se na tvorbě modelu coby expert zúčastňuje hry.) 
 
Ilustrace:  
Nikdo není natolik nad věcí, aby tím, jakou analýzu dává, nevypovídal sám o sobě. Pokud 
moderní přírodní vědy (např. kvantová mechanika) již před časem dospěli k odhalení velmi 
intimního a fatálního propojení pozorovatele s pozorovanou situací, toho, kdo analyzuje 
realitu, s realitou samotnou, pak pro společenskovědní aplikace spojené s teorií her to platí 
tím spíše. Teorie a její praktické aplikace se s tím mohou vyrovnat nikoli snahou o potlačení 
zainteresovanosti či zaujatosti pozorovatele, ale naopak - tím, že si svou zainteresovanost sám 
uvědomí a provede tím určitou katarzi. Zde je mimořádně důležité dosáhnout toho, aby se 
expertní analýzy s využitím modelu a postupu navrhovaného typu účastnili osoby co nejvíce 
odlišné z hlediska toho, čím se jich daná problematika dotýká.  
Pokud se týká autora tohoto materiálu, i on si je vědom své osobní angažovanosti v dané 
problematice (resp.vidí alespoň onu pověstnou „špičku ledovce“ toho, co ho zajímá 
především). V daném případě se jedná o to, aby výsledek jednání otevřel (podle toho, jak se 
situace vyvíjí tak spíše aby neuzavřel) cestu k reformě financování vysokého školství tak, aby 
vysoké školy byly zainteresovány - a to přímo, finančně a v konkurenčním prostředí - na 
uplatnění svých absolventů. Důraz na tento moment je spojen v jeho případě jak s 
nadindividuálními tak i čistě individuálními motivy. (19. 8. 2006)    
Při šestém kroku začínáme porovnávat námi předpokládaný vývoj situace v různých oblastech 
s reálným vývojem. To nám umožňuje identifikovat anomálie, tj. odchylky od alternativ, které 
byly předpokládány. Příčiny těchto odchylek mohou být trojí: 

- Máme nedokonale strukturovaný model (něco, co bylo možné uvažovat, jsme 
přehlédli či do modelu nezapracovali). 

- Nemáme dostatečně dobrou metodiku vyhodnocení modelu (špatně model 
vyhodnocujeme, dopouštíme se nějaké systematické odchylky). 

- Existují pro nás skryté informace a s nimi spojené skryté křížové síťové vazby. 
 
První dvě možné příčiny jsou dány tím, co jsme do modelu a způsobu jeho vyhodnocení 
mohli zapracovat, ale nepodařilo se nám to, třetí je jedním z nejcennějších výsledků aplikace 
modelu. Umožňuje poodhalit a jistým způsobem identifikovat to, co pro nás mělo zůstat 
skryté.  



Při praktické aplikaci je vždy vhodné předpokládat, že příčinou anomálií je nedokonalost 
našeho modelu. Není dobré uspěchat ukonejšení touhy po odhalení skrytého a hledat příčinu 
anomálií zde. Pokud však máme dostatečný důvod pro identifikování skrytého, můžeme jeho 
parametry do modelu zapracovat, uvažovat jeho roli v modelu a následně verifikovat. 
Tímto způsob model „vylaďujeme“, resp. „zastřelujeme se“ tak, aby námi předpokládaný 
vývoj byl co nejbližší tomu, co se následně odehrává.  
Zde je třeba vložit malinkou poznámku - souladu předpokládaného vývoje s reálným 
neznamená to, že jsme schopni předem říci, která z variant nastane. Situace v příslušné oblasti 
je případem tzv. chaotické situace (z hlediska teorie chaosu), takže to, co se konkrétně stane je 
nepředvídatelné. Předvídatelné je však následující: 

- Jaký je okruh alternativ, které mohou nastat. 
- Jaké bezprostřední důsledky bude mít to, pokud jedna z nich nastane, tj. jaké 

reakce to vyvolá a jakým směrem se bude ubírat další vývoj. 
- Jak bude nově nastalá situace komentována, kdo bude výsledek považovat za svůj 

zisk, kdo bude nespokojen a promítne svou nespokojenost do dalšího vývoje. 
 
(To vše není tak málo - jde proto nikoli o jednoduchý popis parametrů alternativ, ale o jejich 
plnější modely.) 
 
Ilustrace:  
Zde si můžeme např. položit následující otázky:  

- Proč nevyšla hra na změnu pověření a sestavení velké koalice bez předsedy ODS, 
pro jejíž prosazení se zdálo, že existuje dostatečně silná pozice těch, pro které byla 
herní strategií? 

- Proč někteří z účastníků nehrají na kartu předčasných voleb tak intenzívně, jak by 
se dalo očekávat (proč se jedná z tohoto hlediska o více "utlumenou" zveřejněnou 
herní situaci)? 

- Atd. (Mj. je zřejmé, že každou takovou otázkou vypovídáme i o míře své vlastní 
informovanosti, současně však - chtě nechtě - působíme i na ostatní účastníky a 
ovlivňujeme je v souladu s tím, co sledujeme, byť i bychom chtěli být jen 
„nezávislí experti“; tj. v daném případě se rovněž projevuje potřeba vytvořit při 
vypracování a využití modelu dobrý expertní tým.) (19. 8. 2006) 

- Zajímavým momentem bylo nepochybně i to, že J. Paroubek v pořadu ČT 20. 8. 
2006 několikrát zdůvodňoval požadavek dvouletého (ani míň, ani víc) období 
tolerování vlády M. Topolánka tím, že v případě dřívějšího konání voleb by k nim 
nikdo nepřišel, a tento argument zůstal bez odpovědi. (21. 8. 2006)      

 
Další tj. sedmý krok již lze učinit pouze za určitých podmínek. Předpokládá totiž vyhodnocení 
reality z hlediska prezentační rovnováhy. Položíme si otázku: 

- Za jakých podmínek by v jednotlivých subsystémech mohla nastat prezentační 
rovnováha. 

- Kde lze prezentační rovnováhy (ve kterých subsystémech) dosáhnout. 
 
Individuální (dílčí) prezentační rovnováha znamená, že určitý subjekt dosáhne nejvyššího 
užitku tehdy, když prezentuje své vidění budoucího vývoje tak, jak si jej vytváří pro sebe, 
ostatním. Nedělá tedy rozdíl mezi modelem, který si vytváří pro sebe, a modelem, který 
předkládá druhým. Společná (obecná) rovnováha pak znamená, že výše uvedené platí pro 
každý subjekt. 
Individuální rovnováha tedy znamená, že největšího užitku dosahuji, když všem ostatním 
zveřejňuji model, který znám, a jednám podle toho, jak vymezuje mé jednání jako optimální 



jednání. Společná rovnováha pak znamená, že každý z hráčů dosahuje největšího užitku 
tehdy, když všem ostatním zveřejňuji model, který, a jedná podle toho, jak vymezuje své 
jednání jako optimální jednání. 
Jedná se o rovnováhu v tom smyslu, že tímto je prosazována alternativa, která znamená 
největší přírůstek užitku a současně i jeho rozdělení podle skutečné síly hráčů tu či onu 
alternativu prosadit (příp. jejímu prosazení naopak zabránit). Systém je z tohoto hlediska v 
rovnováze, když nelze zvýšit ∆ (přírůstek) efektivnosti a nelze jej lépe rozdělit (v důsledku 
existující poziční síly, která není závislá na zveřejnění hraních strategií). Vyrovnává se: 

- ochota obětovat se ziskem, 
- příjem a poziční síla hráčů. 

Dosažení společné rovnováhy je prakticky nemožné. Představa o tom, co by její dosažení v 
námi uvažovaném znamenalo, jakou by mělo podobu a co by přineslo je ovšem z 
metodického hlediska tvorby modelu užitečné. 
Řešíme tedy následující otázky: 

- Za jakých předpokladů je možná individuální rovnováha v prezentaci herních 
situací? 

- Za jakých předpokladů je možná společná rovnováha v prezentaci herních situací? 
- Za jakých předpokladů budou hráči zveřejňovaným herním situací důvěřovat, 

přejímat je a chovat se podle nich? 
 
Ilustrace:  
Sedmý krok je vůbec nejobtížnější. Lze jej učinit skutečně teprve poté, co je vytvořena vhodná 
expertní skupina a jen z těch účastníků expertní skupiny, kteří jsou schopni prokázat se 
znalostí podmínek, za kterých může nastat rovnováha v prezentaci herních situací. Proto 
tomu, koho předešlé zaujme, doporučujeme, aby se pokusil sám definovat podmínky 
individuální a společné prezentační rovnováhy. Pokud se  mu to podaří, zjistí, že i na celou 
analyzovanou realitu nahlíží jinak než před tím a že v ní vidí to, co si před tím neuvědomoval. 
(20. 8. 2006)       
 
Metody práce s modelem - analýza 
Zatím jsme se pouze věnovali otázce, jak příslušný model vytváříme. Nyní si můžeme něco 
říci o metodách vyhodnocení modelu. Zde lze rozlišit dva přístupy, které se vyplatí v praxi 
vhodně kombinovat: 

- Buď budujeme formalizovaný model (např. v podobě interaktivního počítačového 
programu), což ovšem bývá nesmírně pracné. Rovněž tak řešení některých úloh 
tím, že se pokusíme o přesnou kvantifikaci a požití matematické procedury při 
jejím vyhodnocení, je obtížné a lze jej použít jen v některých případech. 

- Nebo používáme formalizované prostředky k vytvoření konceptu, který 
vyhodnocujeme na základě zkušeností, představivosti a intuice, přičemž 
vypovídací schopnost lze zvýšit a výsledky objektivizovat zapojením vícero 
expertů. 

Z hlediska nákladů a časových možností je vhodnější druhý přístup. První má své místo jako 
obecná příprava, kdy schopnost formalizované modely slouží k vytvoření prostoru pro 
ukládání vlastních zkušeností a zpřesnění komunikace expertů. 
 
K metodám vyhodnocení modelu pak patří: 
 
1. Identifikování toho, o jaký typ hry se jedná, tj. vymezení příčin redistribuce. Tou mohou 

být: 
- neurčitost kritérií, 



- hierarchičnost systému - přerozdělovací moc shora, 
 prvotní - vzniklá vývojem systému, 
 druhotná - daná již jinak vzniklou hierarchičností, 

- role koalic, 
- role společenské pozice, 
- role informací (asymetrie), 
- zabezpečení solidarity v systému. 

 
Ilustrace:  
V našem případě se vyskytují všechny typy příčin redistribuce, a to i v jednotlivých dílčích 
oblastech (resp. dílčích hrách). (20. 8. 2006)   
     
2. Nastavení základních parametrů: 

- Stačí ocenění výkonnosti 6:4:2 nebo máme dobrý důvod (tj. zdůvodnitelný, proč 
nelze redukovat k jednoduchému případu) pro jiné ocenění výkonnosti hráčů. 

- Stačí 3 hráči, nebo musíme rozšířit: 
 na více hráčů z důvodů rozporů uvnitř skupin jednotlivých typů hráčů 
 na více hráčů, aby bylo možné identifikovat prvky ve skupinách 
 k vyjádření síťového propojování mezi skupinami. 

 
Ilustrace:  
Výkonnost uvnitř politických stran můžeme v prvním přiblížení zkoumat prostřednictvím 
ocenění 6:4:2. Počet stran musíme uvažovat podle toho, kolik jich skutečně je, a jejich váhu 
ocenit (alespoň v prvním přiblížení) počtem získaných mandátů (zde s modelem 3/6:4:2 - tj. tři 
hráči a nejjednodušší ocenění výkonnosti - nevystačíme). Rovněž tak nemůžeme strany 
považovat za monolitní a musíme pracovat s modelem křížových síťových vazeb. Např. 
skupina uvnitř ODS orientující na strategii velké koalice, skupina orientující se na trojkoalici 
apod., přičemž důležité je identifikovat, jaké další důsledky taková orientace má. (20.8.2006)   
     
3. Identifikování redistribučních situací typu (3:5:3), které nazýváme rovnostářské 

přerozdělení s lídrem. Jedná se o velmi častý případ, kdy hráč s výkonností 4 se prosadí 
jako lídr, vytvoří si s podporou hráče s výkonností 2 nárok na odměnu ve výši 5, 
podprůměrný i nadoprůměrný hráč pak získají stejnou odměnu 3. Tyto situace jsou velmi 
časté tam, kde je omezena meziorganizační migrace či jsou méně určitá kritéria 
výkonnosti. Prosazuje se ambiciózní průměr a narůstá role pozičních vztahů v 
organizacích. 

 
Ilustrace:  
Tímto směrem vývoje jsou poznamenány zejména aparáty jednotlivých stran, které postupně 
získávají kontrolu i nad povolebním vyjednáváním. (20.8.2006)   
     
4. Vyjádření toho, jakou roli hraje meziorganizační migrace a čím je tlumena 
 
Ilustrace:  
Meziorganizační migrace (např. mezi zeměmi či firmami) bývá velmi významným faktorem 
konkurenčního tlaku na zvyšování výkonnosti a omezování redistribuce. Při analýze je 
důležité vymezit, kde může takto působit a příslušnou roli sehrát. Rovněž tak je ovšem důležité 
vědět, kde působit nemůže a nepřispívá k vytváření konkurenčního prostředí. Např. poměrně 
volná je migrace sympatizantů politických stran, velmi omezená je však v případě členů, 



zvláště těch, co mají určitou pozici. Politické strany se dokonce zpravidla snaží takovéto 
migraci bránit a dochází k ní za výjimečných případů. (20.8.2006)   
     
5. Identifikování toho, kde se hrají hry s opakováním a kde: 

- vzniká možnost akumulovat morální kapitál, 
- lze investovat výnosy do pozice, 
- je reprodukována rovnost příležitostí. 

 
Ilustrace:  
Převažují situace, kdy hru musíme uvažovat z hlediska jevů vznikajících opakováním 
rozhodování v rámci dilematických herních situacích. Lze nabývat morální kapitál (platí to 
jako pro jednotlivce uvnitř hrajících skupin, tak i pro celé skupiny ve vztahu k sobě i 
veřejnosti).  
Otázka je, zda některé rozhodnutí ve hře je tak významné, že podobné je v příslušném kontextu 
již neopakovatelné - tj. zda je zlomové a můžeme od něj odvíjet ocenění herních výplat. Zdá 
se, že tomu tak spíše není a každá zlomová situace má své pokračování. Pouze pro některé 
hráče může být některý moment komplexní hry, kterou povolební vyjednávání 2006 je, jako 
zlomový. V tom případě se jedná o významný prvek hry, který jako takový musíme uvažovat. 
Investování do pozice přitom zcela zjevně dominuje nad reprodukováním rovnosti příležitostí. 
(20. 8. 2006)   
     
6. Identifikování toho, kde mohou vznikat herní dilemata a jak je popsat prostřednictvím her 

v obecném tvaru. 
 
Ilustrace:  
To je důležité zejména v návaznosti na předešlé, protože u her s opakováním podléhá 
rozhodování a výběru alternativy v situaci dilematu jinak, větší roli hraje kooperace. 
Situacemi typu dilematu bývají komplexní hry prosyceny.  
V našem případě vzniká dilematická situace v případě každého zvoleného poslance při 
každém důležitém hlasování v Poslanecké sněmovně: Pokud by hlasoval za předem 
dohodnutých podmínek s druhou stranou, mohl by jednorázově zaznamenat mnohem vyšší 
individuální zisk než v případě, kdy hlasuje se svou stranou, svou stranu by však výrazně 
poškodil; pokud by toto ovšem učinili i někteří další hráči, jeho zisk by se podstatně zmenšil.  
Právě vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná spíše o hry s opakování bez 
identifikovatelných zlomových momentů, dominuje uvnitř jednotlivých stran  kooperativní 
prvek, resp. loajalita. (I když byly zaznamenány i určité odchylky.)  
Z hlediska vývoje lze předpokládat, že se postupně bude loajalita ve vztahu poslanec-strana 
oslabovat, což se projeví  více i při vyjednávání uvnitř stran. Rovněž tak lze počítat s tím, že 
silnějším motivem než očekávaný zisk v případě nekooperativního chování je hrozba ztrátou 
(vydírání diskreditací apod.). (20. 8. 2006)   
Tak např. ochota KDU-ČSL uzavřít koalici s ČSSD za tiché podpory KSČM (24. 8. 2006) je 
typickým příkladem strategie, která je úspěšná právě tím, že jeden z hráčů poruší dohodu a 
získá tím momentální výhodu. Lze ji vyjádřit jako standardní situaci u her typu "vězňovo 
dilema". Jakmile je jednou taková strategie použita, nelze již dosáhnout paretovského optima 
v herních situacích, který se to týká. V dalším vývoji celé komplexní hry pak lze očekávat 
mnohem masovější uplatnění strategií založených na získání výhody porušením dohody 
ostatními hráči. Je možné předem identifikovat oblasti, kde k tomu může dojít. (25.8.2006)  
     
7. Rozlišení, které vnitřní hry lze zkoumat relativně nezávisle na celém herním prostředí 

systému a které naopak ovlivňují výsledek celé hry. 



 
Ilustrace:  
Výše zmíněný případ her typu dilematu s opakování v případě hlasování v Poslanecké 
sněmovně je typický případ, který můžeme nejdříve uvažovat relativně nezávisle na dalších 
vazbách komplexní hry, v dalším kroku však příslušné kontext uvažovat musíme a také 
můžeme. „Čistý model“ (bez kontextu) je dokonce důležitým východiskem, aby bylo možné 
identifikovat, které kontextuální vazby jsou významné. (20. 8. 2006)   
     
8. Evidování zveřejňované herní strategie jednotlivých hráčů, porovnávat je s vlastní 

analýzou možností. Právě to umožňuje ukázat, které faktory jsou ve hře dominantní a 
které recesivní (tj. o které jde a kde se skutečně střetají síly, které jsou jen „!deklarované 
pro okrasu“ či za nimi nestojí skutečné síly a nelze je ani získat). Toto je velmi důležitý 
aspekt herní analýzy. 

 
Ilustrace:  
Zde hraje osobní prvek značnou roli, takže ilustraci autor musí spojit s vlastní výpovědí. 
Poměrně brzy mohl autor identifikovat "poloveřejnou" strategii spočívající v ustavení 
menšinové vlády ODS bez M. Topolánka a s určitou formou podpory ČSSD. K této alternativě 
byl a doposud je poměrně skeptický z důvodu analýzy dalších herních kontextů. (20. 8. 2006)   
     
9. Identifikování role reforem v systému. Proto jednou z významných dimenzí je celkové 

úsilí o reformu či naopak zatěžování prostředí takovými jevy jako je: 
- rozmísťování nekompetence, 
- bezkriteriálnost, 
- blokováním mechanismů kontroly, 
- zvětšováním přerozdělované masy. 

Dlužno vždy porovnat s otázkou, kdo a kde jsou blokovány skutečné reformní kroky, tj. 
vypreparovat, kde se aktivní viditelní hráči stávají figurkami a kdo s nimi hraje. 
 
Ilustrace:  
K tomu snad jen poznámka, že tak, jak hra pokračuje (nejen v tomto případě, bývá to často i v 
jiných komplexních hrách tohoto typu), začínají stále více převažovat poziční motivace před 
snahou prosazovat reformní kroky. Podvazování ambice učinit reformní kroky souvisí s rolí 
redistribučních situací typu (3:5:3) uvnitř většiny jednajících subjektů. (20. 8. 2006)   
     
Tyto metody používáme k analýze vnitřních oblastí systému. 
 
Závěrem 
J. Werich kdysi říkal, že z ničeho se nedá dělat věda, ani z vědy ne. Problematiky, kterou jsme 
se zabývali, by bylo možné vyložit tak, aby opticky působila mnohem „vědečtěji“. Zvolili 
jsme opačný způsob výkladu tak, aby prezentace teoretického konceptu mohla co nejlépe 
navázat na zkušenosti, kterými každý z nás disponuje.  
Doc. Radim Valenčík, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 
 
 
 



ZdravotnZdravotníí stav obyvatelstva jako stav obyvatelstva jako 
objektivnobjektivníí mměřěříítko jeho efektivity (?)tko jeho efektivity (?)

RNDr.JaromRNDr.Jaromíír r BBěěllááččekek,CSc. ,CSc. -- VVěěra Vorlra Vorlííččkovkováá

Lidský kapitál a investice do vzdělání,
VŠFS, Praha, 19.-20.září 2006

„„Operacionalizace projekOperacionalizace projekččnníího modelu pro ho modelu pro 
regionregionáálnlníí prognprognóózy zdravotnzy zdravotníího stavu ho stavu 

obyvatelstva v obyvatelstva v ČČRR““



CCíílem plem přřííspspěěvkuvku

je shrnout zje shrnout záákladnkladníí informace informace ––
o hlavno hlavníích tch téématech grantovmatech grantovéého projektu ho projektu 
čč.403/06/2006 u GA .403/06/2006 u GA ČČR R řřeeššenenéého v r.2006 ho v r.2006 
((viz  www.morbidity.viz  www.morbidity.wzwz..czcz),),
o dosavadno dosavadníích zjich zjiššttěěnníích ch (od 1.1. do (od 1.1. do 
31.7.2006),31.7.2006),
o moo možžnostech vyunostech využžititíí ttěěchto zjichto zjiššttěěnníí ve ve 
prospprospěěch ch „„kladnkladnéé““ odpovodpověědi na di na „„ototáázkuzku““
formulovanou v nformulovanou v náázvu tohoto pzvu tohoto přřííspspěěvku.vku.



Struktura pStruktura přřííspspěěvkuvku

1.1. Co znamenCo znamenáá „„zdravotnzdravotníí stav obyvatelstvastav obyvatelstva““
(obecný r(obecný ráámec, definice)? mec, definice)? 

2.2. Jakým zpJakým způůsobem jej msobem jej můžůžeme meme měřěřit it 
(mo(možžnosti)? nosti)? 

3.3. Za jakým Za jakým úúččelem (elem („„mměřěřeneníí efektivityefektivity““)?)?
4.4. Co jsme dosud udCo jsme dosud uděělali (v jakých oblastech)?lali (v jakých oblastech)?
5.5. ShrnutShrnutíí a za záávvěěry (interpretace výsledkry (interpretace výsledkůů))



Struktura pStruktura přřííspspěěvkuvku

1.1. Co znamenCo znamenáá „„zdravotnzdravotníí stav obyvatelstvastav obyvatelstva““
(obecný r(obecný ráámec, definice)? mec, definice)? 

2.2. Jakým zpJakým způůsobem jej msobem jej můžůžeme meme měřěřit it 
(mo(možžnosti)? nosti)? 

3.3. Za jakým Za jakým úúččelem (elem („„mměřěřeneníí efektivityefektivity““)?)?
4.4. Co jsme dosud udCo jsme dosud uděělali (v jakých oblastech)?lali (v jakých oblastech)?
5.5. ShrnutShrnutíí a za záávvěěry (interpretace výsledkry (interpretace výsledkůů))



1/ Co znamen1/ Co znamenáá „„zdravotnzdravotníí stav obyvatelstvastav obyvatelstva““??

1.1. ZdravZdravíí x  Nemocnost x  Nemocnost (definice WHO);(definice WHO);
2.2. VeVeřřejnejnéé zdravotnictvzdravotnictvíí (jak jsou pacienti o(jak jsou pacienti oššetetřřovovááni ni 

ve zdravotnických zave zdravotnických zařříízenzeníích)ch) x  Socix  Sociáálnlníí lléékakařřstvstvíí
(medic(medicíína pro na pro šširiršíší spolespoleččenskenskéé vrstvy?);vrstvy?);

3.3. Public Public HealthHealth (= Zdrav(= Zdravíí resp. Zdravotnictvresp. Zdravotnictvíí Pro Pro 
veveřřejnost  x  Veejnost  x  Veřřejnosti)ejnosti) –– ccíílem PH je zleplem PH je zlepššovováánníí
resp. udrresp. udržžovováánníí dobrdobréého zdravotnho zdravotníího stavu (spho stavu (spíšíše) e) 
skupin obyvatelstva neskupin obyvatelstva nežžli jednotlivcli jednotlivcůů;;

4.4. Obyvatelstvo Obyvatelstvo (v regionech, komunit(v regionech, komunitáách, v tch, v třříídděěnníí
podle rpodle růůzných demografických, zných demografických, sociosocio--ekonomických  ekonomických  
kulturnkulturníích ch eventevent. ekologických charakteristik).. ekologických charakteristik).
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2/ Jakým zp2/ Jakým způůsobem msobem můžůžeme meme měřěřit?it?

ZdravZdravíí = celkový (dynamický) stav = celkový (dynamický) stav 
A/A/ fyzickfyzickéé
B/B/ dudušševnevníí (duchovn(duchovníí) ) 
C/C/ socisociáálnlníí

pohody (pohody (wellwell beingbeing); nikoli pouze p); nikoli pouze přříítomnost tomnost čči nepi nepřříítomnost tomnost 
nemocinemoci!?!?

Projevy Projevy čči zni znáámky nepohody jsou napmky nepohody jsou napřř.:.:
Ad A/ horeAd A/ horeččka, infekce, zka, infekce, záánněět (slept (slepéého stho střřeva) n. bolesti (hlavy), eva) n. bolesti (hlavy), 

bbíílkoviny v molkoviny v močči;i;
Ad B/ stres, (chronickAd B/ stres, (chronickéé) uv) uvííznutznutíí ve vzteku, agrese n. (dokonce) vve vzteku, agrese n. (dokonce) vááleleččný ný 

stav;stav;
Ad C/ nezamAd C/ nezaměěstnanost n. rozvodovost, (indukovanstnanost n. rozvodovost, (indukovanáá) potratovost ) potratovost 

n.sebevran.sebevražžednost.ednost.
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3/ Za jakým 3/ Za jakým úúččelem melem měřěřííme?me?

Abychom zjistili stav a porovnali jej s minulým stavem za Abychom zjistili stav a porovnali jej s minulým stavem za úúččelem elem 
zlepzlepššeneníí nebo alesponebo alespoňň udrudržženeníí ppřředchozedchozíí úúrovnrovněě (st(stáárnutrnutíí
jednotlivcejednotlivce probprobííhháá ve jmve jméénu nu tendence zhortendence zhorššovováánníí jeho jeho 
zdravotnzdravotníího stavu; ho stavu; skupina skupina mmáá ale moale možžnost neustnost neustáálléé potencipotenciáálnlníí
obnovy, doplobnovy, doplňňovováánníí nebo zvynebo zvyššovováánníí kvalifikace svých jedinckvalifikace svých jedincůů --
pro skupinupro skupinu by tedy mby tedy měělo být relo být reáálným clným cíílem lem pouze zleppouze zlepššovováánníí
svsvééhoho „„zdravotnzdravotníího stavuho stavu““) ) –– management (management (řříízenzeníí) podle statistik!) podle statistik!

=>=> potpotřřeba statisticky podchycovat nemocnost  u populace, a to ve eba statisticky podchycovat nemocnost  u populace, a to ve 
vvššech jejech jejíích sloch složžkkáách (ch (AA, , BB, , CC););

a)a) ÚÚdaje ze zdravotnických databdaje ze zdravotnických databáázzíí (WHO, OECD, (WHO, OECD, ÚÚZIS, ZIS, ČČSSÚÚ ……))--
evidence pevidence přříípadpadůů jednotlivých klinicky zjijednotlivých klinicky zjiššťťovaných a ovaných a 
evidovaných Dg (incidence, prevalence evidovaných Dg (incidence, prevalence –– úúmrtnost, mrtnost, „„porodnostporodnost““););

b)b) ReprezentativnReprezentativníí výbvýběěrovrováá ššetetřřeneníí s s úúsilsilíím o systematim o systematiččnost nost 
dotazem na vdotazem na vššechny výechny výšše uvedene uvedenéé slosložžky (ky (výskyt a frekvence výskyt a frekvence 
nemocnemocíí, bolest, bolestíí čči i „„invalidityinvalidity““;; osobnosobníí a postojova postojovéé čči emoi emoččnníí
charakteristiky;charakteristiky; vvěěk, pohlavk, pohlavíí, rodinný stav, vý, rodinný stav, výšše pe přřííjmu, vzdjmu, vzděělláánníí, , 
typ bydlentyp bydleníí apod.apod.)    )    



Struktura pStruktura přřííspspěěvkuvku

1.1. Co znamenCo znamenáá „„zdravotnzdravotníí stav obyvatelstvastav obyvatelstva““
(obecný r(obecný ráámec, definice)? mec, definice)? 

2.2. Jakým zpJakým způůsobem jej msobem jej můžůžeme meme měřěřit it 
(mo(možžnosti)? nosti)? 

3.3. Za jakým Za jakým úúččelem (elem („„mměřěřeneníí efektivityefektivity““)?)?
4.4. Co jsme dosud udCo jsme dosud uděělali (v jakých oblastech)?lali (v jakých oblastech)?
5.5. ShrnutShrnutíí a za záávvěěry (interpretace výsledkry (interpretace výsledkůů))



HlavnHlavníí ccííle projektu le projektu pro rok 2006*pro rok 2006*

-- analyticky analyticky vyhodnotit avyhodnotit a navrhnout navrhnout výbvýběěrr
resp. metodickresp. metodickéé inovace inovace indikindikáátortorůů úúmrtnosti,mrtnosti,
nemocnosti a disability (nemocnosti a disability (nesobnesoběěstastaččnostinosti))
pro pro úúččelyely zefektivnzefektivněěnníí monitoringumonitoringu
a a řříízenzeníí zdravotnictvzdravotnictvíí v v ČČRR
((nana úúrovnirovni krajkrajůů ČČR R –– NUTS3)NUTS3);;

* viz  Grantov* viz  Grantováá ppřřihlihlášáška standardnka standardníího projektu, ho projektu, ČČáást C, duben 2005, str.2st C, duben 2005, str.2--3/13 3/13 



ŘŘeeššiteliteléé a jejich participace a projektua jejich participace a projektu

všichni řešitelé2006Výběr a inovace monitorovacích proměnných, relace
naděje dožití a úmrtnosti podle nejvýznamnějších
příčin smrti (dílčí výzkumná zpráva)

OPW – Hrala;
IZPE – Běláček

2006Subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu a 
operacionalizace kritérií pro ohodnocení stupně
disability podle věku a pohlaví (výběrové šetření za
ČR)

VŠE - Fiala,
IZPE – Běláček

2006Generační analýza úmrtnosti v ČR v rozsahu
dostupných demografických dat (podle pohlaví, věku, 
ročníku narození ev. dalších třídících socio-
ekonomických proměnných jako např. vzdělání)

IZPE –
Skalický*, Kokavec 

2006Obsahová analýza zdravotnických indikátorů
v databázích OECD, WHO, ÚZIS, ČSÚ včetně
estimačních metod používaných těmito institucemi

Zodpovědné osobyRokPlánované dílčí úkoly/oblasti k řešení

(Viz  Grantov(Viz  Grantováá ppřřihlihlášáška standardnka standardníího projektu, ho projektu, ČČáást C, duben 2005, str.5/13:) st C, duben 2005, str.5/13:) 

* participace do 31.1.2006* participace do 31.1.2006



ŘŘeeššiteliteléé a jejich participace na projektua jejich participace na projektu
RNDr.JaromRNDr.Jaromíírr BBěěllááččekek, CSc., CSc. (IZPE (IZPE -- vedoucvedoucíí projektuprojektu –– statistikstatistik, , 
demograf: demograf: analýzaanalýza datdat, , tvorbatvorba modelmodelůů));;
RNDr.TomRNDr.Tomášáš Fiala, CSc.Fiala, CSc. ((KD FIS KD FIS VVŠŠEE Praha Praha –– demograf demograf specialistaspecialista: : 
metodikametodika demografickýchdemografických ananaalýzlýz, , inovaceinovace výpovýpoččetnetnííchch algoritmalgoritmůů));;
MUDr.Edvard GerykMUDr.Edvard Geryk** (IZPE(IZPE--FN Brno FN Brno -- epidemiolog, specialista na epidemiolog, specialista na 
medicmedicíínskou statistiku a prevenci nnskou statistiku a prevenci náádorových onemocndorových onemocněěnníí));;
RNDr.Petr Hrala.RNDr.Petr Hrala. (OPW RI (OPW RI –– garant za pgarant za přříípravupravu a a realizacrealizacii terteréénnnníího ho 
výzkumu podle potvýzkumu podle potřřeby projektu)eby projektu);;
Mgr.Peter KokavecMgr.Peter Kokavec (IZPE (IZPE -- sociologsociolog, , analytikanalytik veveřřejnejnéé a a socisociáálnlníí
politikypolitiky));;
VVěěra Vorlra Vorlííččkovkováá** ** (IZPE (IZPE –– odborný pracovnodborný pracovníík).k).

TomTomášáš VeselýVeselý (IZPE (IZPE –– tvorba tvorba www.morbidity.wz.czwww.morbidity.wz.cz strstráánek nek 
projektuprojektu));;
Mgr.Mgr.KKryryšštof Zeman, tof Zeman, PhPh.D..D. ((ČČSSÚÚ –– demograf, odhady demograf, odhady ÚÚT podle T podle 
vzdvzděělláánníí resp.  rodinnresp.  rodinnéého stavuho stavu))..

** participace od 1.2.2006participace od 1.2.2006 **** participace od 1.4.2006participace od 1.4.2006
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4.1.1 Datab4.1.1 Databááze ze „„Health For Health For AllAll““ (WHO)(WHO)

0. DEMOGRAPHIC AND SOCIO0. DEMOGRAPHIC AND SOCIO--ECONOMIC INDICATORSECONOMIC INDICATORS
1. MORTALITY1. MORTALITY--BASED INDICATORS;BASED INDICATORS;
2. MORBIDITY, DISABILITY AND HOSPITAL DISCHARGES;2. MORBIDITY, DISABILITY AND HOSPITAL DISCHARGES;
3. LIFE STYLES;3. LIFE STYLES;
4. ENVIRONMENT;4. ENVIRONMENT;
5. HEALTH CARE RESOURCES;5. HEALTH CARE RESOURCES;
6. HEALTH CARE UTILIZATION AND EXPENDITURE;6. HEALTH CARE UTILIZATION AND EXPENDITURE;
7. MATERNAL AND CHILD HEALTH.7. MATERNAL AND CHILD HEALTH.

cca 610 ukazatelcca 610 ukazatelůů x x 
x Evropa (cca 44 stx Evropa (cca 44 stááttůů vvččetnetněě ČČR) xR) x

x roky 1970 (x roky 1970 (ččasto 1990) asto 1990) -- 20032003



4.1.2 Datab4.1.2 Databáázeze „„Health DataHealth Data““ (OECD)(OECD)

0. HEALTH STATUS;0. HEALTH STATUS;
1. HEALTH CARE RESOURCES;1. HEALTH CARE RESOURCES;
2. HEALTH CARE UTILISATION;2. HEALTH CARE UTILISATION;
3. EXPENDITURE ON HEALTH3. EXPENDITURE ON HEALTH; ; 
4. HEALTH CARE FINANCING4. HEALTH CARE FINANCING;;
5. SOCIAL PROTECTION5. SOCIAL PROTECTION;;
6. PHARMACEUTICAL MARKET6. PHARMACEUTICAL MARKET;;
7. NON7. NON--MEDICAL DETERMINANTS OF HEALTHMEDICAL DETERMINANTS OF HEALTH;;
8. DEMOGRAPHIC REFERENCES8. DEMOGRAPHIC REFERENCES; ; 
9. ECONOMIC REFERENCES9. ECONOMIC REFERENCES..

cca 2000 ukazatelcca 2000 ukazatelůů x x 
x zemx zeměě OECD (30 stOECD (30 stááttůů vvččetnetněě ČČR) xR) x

x roky 1970 (x roky 1970 (ččasto 1990) asto 1990) -- 20032003



4.1.3 Datab4.1.3 Databáázeze „„DPSkDPSk ((ÚÚZIS)ZIS)““

0. DEMOGRAFIE;0. DEMOGRAFIE;
1. ZDRAVOTN1. ZDRAVOTNÍÍ STAV;STAV;
2. ZDRAVOTNICK2. ZDRAVOTNICKÉÉ SLUSLUŽŽBY;BY;
3. EKONOMICK3. EKONOMICKÁÁ SITUACESITUACE ;;
4. VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTV4. VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍÍ;;
5. 5. ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍ;;
6. ZHOUBN6. ZHOUBNÉÉ NOVOTVARYNOVOTVARY ..

cca 730 ukazatelcca 730 ukazatelůů x x 
x x ČČR, 14 krajR, 14 krajůů ČČR xR x

x roky 1996 (resp. 2000) x roky 1996 (resp. 2000) –– 20032003



4.2.1  Vyu4.2.1  Využžitelnost zdravotnických DB?itelnost zdravotnických DB?

Koncept pro plánování a vyhodnocování programů pro 
podporu zdraví - provést 5 systémových kroků (tzv. 
PRECEDE/PROCEED modelu – Modeste (1996)):

1. Sociální diagnostika (ocenění kvality života);
2. Epidemiologická diagnostika (využití epidemiologických dat 

pro determinování zdravotních problémů);
3. Diagnostika chování (identifikace zdraví prospívajícímu a 

zdraví neprospívajícímu chování);
4. Znalostní diagnostika (uspořádávání faktorů, které mohou 

potenciálně ovlivňovat chování prospívajícímu zdraví);
5. Administrativní/organizační diagnostika (aktuální rozvoj a 

implementace programů).



4.2.2  Vyu4.2.2  Využžitelnost zdravotnických DB?itelnost zdravotnických DB?

Koncept vhodný pro zefektivnění fungování
zdravotnických systémů (ZS)

V zásadě kterýkoliv indikátor ze zdravotnické databáze můžeme 
přiřadit právě do jedné ze tří níže uvedených skupin: 
na stranu  potřeby (nebo  poptávky) po ZS např. početní stavy 
obyvatel, nemocných, dispenzarizovaných nebo zemřelých 
vytříděné podle růzých kritérií (pohlaví, věku, vzdělání, 
rodinného stavu, diagnóz MKN-10);
na stranu  spotřeby (a také nabídky) ZS např. poskytovatelé
zdravotnických služeb (lékaři nebo zdravotnický personál 
podle medicínských oborů); 
na stranu financování ZS např. příjmy a výdaje zdravotních 
pojišťoven,  farmaceutů nebo jiných zdravotnických zařízení.



4.2.3  Vyu4.2.3  Využžitelnost zdravotnických DB?itelnost zdravotnických DB?



4.4. HlavnHlavníí ttéémata pro rok 2006mata pro rok 2006





Výzkumné teze a hypotézy:

1. Podle všeobecně uznávané definice WHO je zdraví =
celkový (dynamický) stav fyzické, duševní, duchovní a 
sociální pohody (nikoli tedy pouze záležitostí absence nebo 
fyzické nepřítomnosti nemoci).

2. Jakými indikátory je možné co objektivněji měřit jednotlivé
složky a jaký je mezi nimi vztah?

3. Jaký je vztah mezi skutečnou potřebou a spotřebou zdravotní
péče?

4. A jakými nástroji by bylo možné optimalizovat prostředky
vynakládané na zdravotnické služby?



Absolutní počty zemřelých podle příčin smrti 1996-2003
(nárůst: ZN 5%, dýchací 13%, trávicí nárůst 12%, pokles: KV 8%, úrazy 6%, doprava  5%) 
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nemoci trávicí soustavy poranění a otravy dopravní nehody



Vývoj počtu hospitalizovaných m užů 1996-2003
(infekce-pokles  9%, novotvary-vyšší 9%, nervová-vyšší 26%, oběhová-vyšší 14%, dýchací-

pokles  12%, trávicí-pokles  4%, m očově  pohlavní-vyšší 3%, svalově  kosterní soustava-vyšší 
28%, úrazy-vyšší 4%)
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Vývoj počtu hospitalizovaných žen 1996-2003 
(infekce-pokles  2%, novotvary-pokles  0,5%, nervová-vyšší 27%, oběhová-vyšší 4%, dýchací-

pokles  14%, trávicí-pokles  9%, m očově  pohlavní-pokles  8%, svalově  kosterní-vyšší 21%, 
úrazy-vyšší 5%)
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Vývoj počtu léčených 2000-2003
na hypertenzi
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Vývoj počtu léčených s akutním infarktem myokardu 2000-2003
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Vývoj počtu léčených na ostatní ischemické nemoci 2000-2003
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Vývoj počtu léčených s mozkovou cévní příhodou 2000-2003
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Absolutní počty zem řelých na nádory v krajích ČR 1996-2003
(PHA, STC, JHC, PLZ, KAR, UST, LIB, HRA, PAR, VYS, JHM, OLO, ZLI, MSK)
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Pětiletá prevalence nádorů prsu a rodidel na 100 000 žen v Evropských zemích (OECD)

Data: Globocan 2002; Software: SPSS; Zpracování: IZPE 2005 



Pětiletá prevalence nádorů plic (C33-34) a hrtanu  (C32) na 100 000 obyv.  v zemích OECD

Data: Globocan 2002; Software: SPSS; Zpracování: IZPE 2005 
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LiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtensteinLiechtenstein

LithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuaniaLithuania

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg

MaltaMaltaMaltaMaltaMaltaMaltaMaltaMaltaMalta

Moldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic OfMoldova, Republic Of

MonacoMonacoMonacoMonacoMonacoMonacoMonacoMonacoMonaco

occooccooccooccooccoroccoroccoroccoocco

NetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlands

NorwayNorwayNorwayNorwayNorwayNorwayNorwayNorwayNorway

PolandPolandPolandPolandPolandPolandPolandPolandPoland

PortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugalPortugal

RomaniaRomaniaRomaniaRomaniaRomaniaRomaniaRomaniaRomaniaRomania

San MarinoSan MarinoSan MarinoSan MarinoSan MarinoSan MarinoSan MarinoSan MarinoSan Marino

Slovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak RepublicSlovak Republic

SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia

SpainSpainSpainSpainSpainSpainSpainSpainSpain

SwedenSwedenSwedenSwedenSwedenSwedenSwedenSwedenSweden

Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.Syrian Arab Rep.

TunisiaTunisiaTunisiaTunisiaTunisiaTunisiaTunisiaTunisiaTunisia

TurkeyTurkeyTurkeyTurkeyTurkeyTurkeyTurkeyTurkeyTurkey

TurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistan

UkraineUkraineUkraineUkraineUkraineUkraineUkraineUkraineUkraine

United KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited Kingdom

UzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistan

Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)Vatican City (Holy See)

RussiaRussiaRussiaRussiaRussiaRussiaRussiaRussiaRussia

ElladaElladaElladaElladaElladaElladaElladaElladaEllada

Ranges for Relative prevalence 5-year-Larynx, Males
Last Values

58,1 to 69,2   (4)
46,8 to 58,1   (4)
35,5 to 46,8   (6)
24,2 to 35,5  (12)
12,9 to 24,2   (6)

Evropa (Globocan 2002)



Data: ÚZIS 2000-2; Software: SPSS; Zpracování: IZPE 2005

Rozložení relativní incidence (na 100 000 žen) nádorů prsu a rodidel a klinických stádií v krajích ČR



Data: Globocan 2002; Software: SPSS; Zpracování: IZPE 2005 

Ranges for Incidence HM, ZN plic - ženy
Means

37,1 to 42,2  (2)
31,9 to 37,1  (1)
26,7 to 31,9  (3)
21,5 to 26,7  (3)
16,3 to 21,5  (5)

Means
0,53

Klinické stádium I.
Klinické stádium II.
Klinické stádium III.
Klinické stádium IV.
Klinické stádium nerozlišeno

ČR 2000-2(ÚZIS)

Ranges for Incidence HM, ZN plic - muži
Means

112,4 to 121,5  (1)
103,3 to 112,4  (1)

94,2 to 103,3  (3)
85,1 to 94,2  (3)
76  to 85,1  (6)

Means
0,51

Klinické stádium I.
Klinické stádium II.
Klinické stádium III.
Klinické stádium IV.
Klinické stádium nerozlišeno

ČR 2000-2(ÚZIS)

Ranges for Relativní incidence, ZN hrtanu - muži
Means

11,52 to 12,54  (1)
10,49 to 11,52  (3)
9,46 to 10,49  (1)
8,43 to 9,46  (4)
7,4  to 8,43  (5)

Means
0,38

Klinické stádium I.
Klinické stádium II.
Klinické stádium III.
Klinické stádium IV.
Klinické stádium nerozlišeno

ČR 2000-2(ÚZIS)

Pětiletá prevalence nádorů plic (C 34) a hrtanu  (C32) na 100 000 obyv.  v  ČR



Roční náklady VZP na zdravotní péči jednoho pojištěnce
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Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), 2000





VýzkumnVýzkumnéé teze a hypotteze a hypotéézy:zy:

1.1. KaKažždý dý ččlovlověěk je do jistk je do jistéé mmííry ry disabilndisabilníí (specificky omezený ve (specificky omezený ve 
svých schopnostech vykonsvých schopnostech vykonáávat nvat něěkterkteréé žživotnivotněě ddůůleležžititéé funkce).funkce).

2.2. Jsou pJsou přři mi měřěřeneníí zdravotnzdravotníího stavu ho stavu „„objektivnobjektivněějjšíšími ukazatelimi ukazateli““
klinickklinickéé ukazatele anebo indikukazatele anebo indikáátory  tzv. subjektivntory  tzv. subjektivněě vnvníímanmanéého ho 
zdravotnzdravotníího stavu resp. ho stavu resp. disabilitydisability??

3.3. JakJakáá mmííra ra disabilitydisability (invalidity, neschopnosti, nesob(invalidity, neschopnosti, nesoběěstastaččnosti) nosti) 
je relevantnje relevantníí pro populaci pro populaci ČČR v rR v ráámci jednotlivých vmci jednotlivých věěkových kových 
skupin (a podle pohlavskupin (a podle pohlavíí)?)?

4.4. JakJakáá je stje střřednedníí ddéélka lka žživota pro populaci ivota pro populaci ČČR resp. kraje R resp. kraje ČČR R 
proprožžititáá ve zdravve zdravíí??



PPřředmedměět:t:

-- SubjektivnSubjektivněě vnvníímaný zdravotnmaný zdravotníí stav (celkovstav (celkověě););
-- ZdravotnZdravotníí problprobléémy a nemocnost (podle skupin nemocmy a nemocnost (podle skupin nemocíí); ); 
-- TrvTrváánníí onemocnonemocněěnníí (tendence, l(tendence, lééččeno?);eno?);
-- Disabilita (omezenDisabilita (omezeníí ppřři kai kažždodenndodenníích aktivitch aktivitáách a ch a ččinnostech);innostech);
-- Bolesti (lokalizace);Bolesti (lokalizace);
-- OsobnostnOsobnostníí charakteristiky respondenta (18+);charakteristiky respondenta (18+);
-- Postoj k výrokPostoj k výrokůům o zdravotnm o zdravotníím stavu (podle m stavu (podle šškkáály);ly);
-- NadNaděěje doje dožžititíí a subjektivna subjektivníí odhad vlastnodhad vlastníího vho věěku doku dožžititíí;;

-- TTřřííddííccíí charakteristiky (pohlavcharakteristiky (pohlavíí, v, věěk, rodinný stav, vzdk, rodinný stav, vzděělláánníí,                ,                
zamzaměěstnstnáánníí, , …… , kraje , kraje ČČR).R).

Sociologický prSociologický průůzkum IZPEzkum IZPE--Opinion Window 2006Opinion Window 2006



Metoda:Metoda:
-- DotaznDotaznííkovkovéé ššetetřřeneníí;;
-- KvKvóótntníí výbvýběěr v krajr v krajíích ch ČČR (reprezentativnR (reprezentativníí podle pohlavpodle pohlavíí, v, věěku,     ku,     

velikostnvelikostníích skupin obcch skupin obcíí a kraja krajůů ČČR); R); 
-- ŘŘíízený strukturovaný rozhovor (zený strukturovaný rozhovor („„PaperPaper And And PencilPencil InterviewInterview““););
-- VyuVyužžititíí tazatelsktazatelskéé ssííttěě fi.Opinion Window, s.r.ofi.Opinion Window, s.r.o

Sociologický prSociologický průůzkum IZPEzkum IZPE--Opinion Window 2006)Opinion Window 2006)



Harmonogram Harmonogram ššetetřřeneníí::
-- zahzaháájenjeníí ššetetřřeneníí: 1.2.2006 (p: 1.2.2006 (přřííprava dotaznprava dotaznííku);ku);
-- sbsběěr dat pro 1.etapu výzkumu (20.3r dat pro 1.etapu výzkumu (20.3--3.4.2006); 3.4.2006); 
-- rozsah výbrozsah výběěru: zru: záákladnkladníí vzorek vzorek -- 10001000

+ + boostboost populace (66+ let) populace (66+ let) -- 250;250;
-- prezentace výsledkprezentace výsledkůů 1.etapy 1.etapy ššetetřřeneníí (v(včč. publikace):. publikace):

do 30.6.2006; do 30.6.2006; 

--sbsběěr dat pro 2.etapu výzkumu r dat pro 2.etapu výzkumu –– dovýbdovýběěrr pro otpro otáázky vztazky vztažženenéé
k k disabilitdisabilitěě (kv(kvěětenten--ččerven 2006)erven 2006)

Sociologický prSociologický průůzkum IZPEzkum IZPE--Opinion Window 2006Opinion Window 2006



H1: Jak hodnotíte celkově svůj zdravotní stav?  - muži/ženy

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

velmi dobré    dobré uspokojivé špatné velmi špatné

%

muži
ženy



H3: Máte v současné době nějaké zdravotní problémy?
Odpověď "ANO" - muži/ženy dle věku
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H4: Pokud ANO, jaké? - top 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Hypertenze

Bolesti koubů

Diabetes melitus (cukrovka)

Bolesti zad

Oční onemocnění

Bolesti hlavy a únava

Bolesti páteře

Artróza

Srdeční problémy

Onem. kloub., kosterní či pojivové tkáně

Obtíže po operaci



PŘEDLOŽTE KARTU H5
H5. A teď bych se rád/a zaměřil/a na nemoci, které Vás trápí dlouhodobě.
Projděte, prosím, pečlivě níže uvedený seznam skupin onemocnění, která
jsou uvedena na kartě, a řekněte mi:

H5a. Zda máte nějaké dlouhodobé nebo pravidelně se opakující zdravotní
potíže. Pokud ano, k jaké skupině nebo skupinám onemocnění na kartě byste 
je mohl/a přiřadit? (MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ)

H5b. Jak dlouho již máte s daným onemocněním nebo s příslušným 
zdravotním příznakem problémy? (POČET ROKŮ)

H5c. Řekl/a byste, že se Vámi uvedená nemoc v průběhu doby zlepšuje nebo 
stav této nemoci zůstává dlouhodobě neměnný anebo se naopak zhoršuje?
(STAV SE: 1.Zlepšuje, 2.Nemění, 3.Zhoršuje)  

H5d. Léčil Vás na danou nemoc Váš ošetřující lékař nebo specialista 
v uplynulých 12-ti měsících? (PRÁVĚ JEDEN Z KÓDŮ: 1.Ano; 2.Ne).



H5: Máte nějaké dlohodobé nebo pravidelně se opakující 
zdravotní potíže? - top 15

0 50 100 150 200

Onemocnění kloubní, kosterní či pojivové tkáně (ne páteře)

Hypertenze

Oční onemocnění

Deformace páteře

Diabetes melitus (cukrovka)

Následky úrazu, zranění, operace, otravy (z vnějších příčin)

Jiná (výše nezahrnutá) skupina nemocí

Cévní onemocnění tepen nebo žil

Ischemické onemocnění srdce

Onemocnění kůže

Onemocnění dutiny ústní, žaludku nebo střev

Onemocnění dýchací soustavy (kromě astma)

Onemocnění močové nebo pohlavní soustavy

Astmatické onemocnění

Onemocnění jater, slinivky nebo žlučníku



H6: jsou nějakým způsobem omezeny Vaše běžné (každodenní) 
aktivity z důvodů fyzických nebo psychických zdravotních problémů 

nebo disability?
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H7: A jak moc jste byl(a) kvůli zdravotním obtížím omezen v činnostech, které 
lidé obvykle dělají, po dobu předchozích nejméně 6ti měsíců?

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

A-nejzákladnějších činností-příjem potrav y ,oblékání,hy giena

B-běžných každod.činností-nákupy ,příprav a jídla,domácí práce

C-v y konáv at sv oji (specif ickou) prof esi

D-v y konáv at jakékoli (placené) zaměstnání

E-běžné f y z. námahy -pohy bliv ost,do schodů,manip. s těž.v ěcmi

F-f y zicky  v elmi náročných činností-běh,plav ání,těžká f .práce

G-déle se věnov at pasiv ní zábav ě - telev izi, četbě knih

H-aktiv ně tráv it sv ůj v olný čas-doma,o v íkendech,sportem

I-zúčastňov at se tuzem. či zahr. rekreací - mimo domov

J-bezpečné každod. existence a z toho ply noucí soc.v y loučení

K-důstojné seberealizace -ztráta postav ení v  práci, v  rodině

L-plnohodnotného partner. živ ota - sex, komunikace s přáteli

M-rodinného živ ota (s manželem, s dětmi, s rodiči)

N-v zděláv at se - pomocí TV,internetu,knih,nov in či časopisů

O-tv ořiv é činnosti - hobby , někdejší práci, občan. aktiv itám

P-jiných aktiv it

Procenta



H7a-p: Jak moc byl omezen alespoň v jedné z těchto činností?
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H8: Mě l Jste nebo míváte během posledních 12ti měsíců ně jaké 
trvalé nebo opakující se bolesti?

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

A-Hlavy

B-Zubů

C-Krku, zad, páteře

D-Hrudníku

E-Břicha

F-Pánevní oblasti

G-Horních končetin

H-Kloubů

I-Dolních končetin

Procenta



H8: Měl/a Jste nebo míváte během posledních 12ti měsíců nějaké 
trvalé nebo opakující se bolesti?
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H9: Osobnostní charakteristiky



0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

4, 00

g901 g902 g903 g904 g905 g906 g907 g908 g909 g910

M ean

0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

4, 00

g901 g902 g903 g904 g905 g906 g907 g908 g909 g910

M ean

0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

4, 00

g901 g902 g903 g904 g905 g906 g907 g908 g909

M ean

0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

4, 00

g901 g902 g903 g904 g905 g906 g907 g908 g909 g910

M ean

0, 00

0, 50

1, 00

1, 50

2, 00

2, 50

3, 00

3, 50

4, 00

g901 g902 g903 g904 g905 g906 g907 g908 g909 g910

M ean

H9: Osobnostní charakteristiky
tříděno podle H1: Jak hodnotíte

celkově svůj zdravotní stav?

Velmi dobrý

Dobrý

Přijatelný

Špatný
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H10: Souhlas nebo nesouhlas s výroky?

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

B„Jsem zcela odolný vůči infekcím a jiným přenosným
onemocněním."

H„Takřka nejsem nachlazený."

C„Mám málo psychosomatických nemocí
(nespavosti,rýmy,...)."

E„Bývám nemocný jen příležit , náchylný pouze běžným
onemocněním."

D„Občas se o mě pokoušejí vážnější nemoci-angíny či
ischias."

I„Někteří lidé jsou velmi agresivní (a způsobují mi bolest)."

F„Někdy mi není dobře, mnoho věcí mě znepokojuje,
rozptyluje."

A„Dějí se mi nepříjemné věci, můj organismus špatně
funguje."

G„Jsem vážně nemocen, není mi pomoci."

Mean



H10: Souhlas nebo nesouhlas s výroky (emoční škála)?

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

B Nadšení

H Radost

C Konzervatismus
(zájem)

E Nuda (nezájem)

D Antagonismus
(nevraživost)

I Vztek (nenávist)

F Strach (skryté
nepřátelství)

A Žal (smutek)

G Apatie (marnost)

Mean



H10: Souhlas nebo nesouhlas s výroky
tříděno podle věkových skupin

H10:  Souhl as nebo

 nesouhl as s výroky?

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

H10: Souhlas nebo

 nesouhlas s výroky?

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

H10: Souhlas nebo

 nesouhlas s výroky?

1,00 1 ,50 2,00 2,50 3 ,00 3,50 4,00 4,50 5 ,00

H10: Souhlas nebo

 nesouhlas s výroky?
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4.4. HlavnHlavníí ttéémata pro rok 2006mata pro rok 2006





Výzkumné teze a hypotézy:

1. Střední délka života (naděje dožití) standardně
odhadovaná z transverzálních (průřezových) dat      
(tzn. z počtů zemřelých a středních stavů žijících 
obyvatel ve věkových skupinách v daném kalendářním 
roce) je (s výjimkou nejvyšších věkových skupin) nižší
nežli ona skutečná, odhadovaná z kohortních
(generačních) údajů.

2. Jaká bude tedy skutečná naděje dožití za 5, 10, 15 nebo 
20 let v populaci (resp. v regionálních populacích) ČR? 

3. Jaká je diferenciace naděje dožití v krajích ČR podle 
vzdělání?



Ad 3a2/ TabulkovAd 3a2/ Tabulkovéé popoččty doty dožžíívajvajííccííchch ((llxx))
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Struktura zemřelých podle pohlaví a vzdělání,

ČR 2001

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatelstva ČR  podle pohlaví

a vzdělání, Sčítání 1.3.2001

Zdroj: ČSÚ



vzdělání: e0
M e60

M e0
Z e60

Z

základní 63,8 12,9 77,2 20,9
střední bez m. vč. vyučení 72,7 18,4 78,4 21,8
střední s maturitou 76,2 20,3 81,1 23,4
vysokoškolské 79,6 22,6 82,9 24,8
Celkem 72,1 17,4 78,6 21,4
srovnání oficiální tabulka * 72,1 17,3 78,4 21,2

Střední délka života (e0), ČR 2001

Hodnoty střední délky života při narození a ve věku 60 let podle 
nejvyššího ukončeného vzdělání, Česká republika, 2001

Ref.: „Zeman K.: Úmrtnostní tabulky podle nejvyššího ukončeného vzdělání,
Česká republika, 2001“, v rozšířené verzi přijato redakcí Demografie v r.2006 (v tisku)



Tabulkový počet přežívajících podle nejvyššího ukončeného 
vzdě lání, ČR 2001
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muži ČR Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký
e0

Základní vzdělání 63,8 59,8 62,1 65,2 62,9 64,8 63,5 62,5
Střední vzdělání bez maturity (včetně vyučení) 72,5 73,3 73,7 74,0 74,9 71,8 71,6 74,4
Střední vzdělání s maturitou 76,1 75,9 77,9 78,6 78,5 76,7 76,7 76,2
Vysokoškolské vzdělání 79,6 81,3 79,4 78,9 77,2 79,5 78,3 78,4
Celkem   e0 71,9 73,5 71,7 72,3 72,3 71,0 69,9 71,3
Srovnání údaj ČSÚ 2000-2001 (ČR 2001) 72,1 73,5 71,6 72,3 72,1 70,6 70,1 71,2

muži
Králové-
hradecký Pardubický Vysočina

Jihomoravs
ký Olomoucký Zlínský

Moravsko- 
slezský

e0
Základní vzdělání 62,5 68,6 65,5 67,2 64,7 66,4 62,4
Střední vzdělání bez maturity (včetně vyučení) 75,1 72,9 73,0 71,7 71,4 70,9 70,7
Střední vzdělání s maturitou 78,3 73,7 75,5 74,2 75,8 73,6 76,1
Vysokoškolské vzdělání 78,6 81,0 79,0 80,5 77,4 77,9 78,9
Celkem   e0 72,8 72,8 72,7 72,4 71,5 71,7 70,4
Srovnání údaj ČSÚ 2000-2001 (ČR 2001) 72,5 72,6 72,6 72,3 71,4 71,4 70,3

Naděje dožití při narození za kraje - MUŽI



ženy ČR Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký
e0

Základní vzdělání 77,0 74,5 76,2 76,9 76,0 74,8 75,2 75,4
Střední vzdělání bez maturity (včetně vyučení) 78,6 81,1 79,9 80,5 80,6 79,8 77,1 80,2
Střední vzdělání s maturitou 81,3 81,4 82,3 83,4 82,4 79,5 84,1 82,1
Vysokoškolské vzdělání 83,2 86,1 81,5 81,9 79,7 86,0 83,5 81,0
Celkem   e0 78,5 79,2 78,2 78,7 78,5 77,2 76,7 78,0
Srovnání údaj ČSÚ 2000-2001 (ČR 2001) 78,5 79,0 77,9 78,4 78,0 76,9 76,5 77,9

ženy
Králové-
hradecký Pardubický Vysočina

Jihomoravs
ký Olomoucký Zlínský

Moravsko- 
slezský

e0
Základní vzdělání 77,7 80,2 78,8 79,3 77,6 79,9 77,0
Střední vzdělání bez maturity (včetně vyučení) 79,1 76,5 77,6 77,8 78,3 76,0 76,7
Střední vzdělání s maturitou 82,2 81,7 79,8 81,4 80,1 78,1 80,8
Vysokoškolské vzdělání 81,6 81,6 79,6 86,6 80,0 80,6 82,4
Celkem   e0 79,2 78,9 79,1 79,2 78,7 79,2 78,0
Srovnání údaj ČSÚ 2000-2001 (ČR 2001) 79,0 78,6 78,6 79,0 78,6 78,7 77,8

Naděje dožití při narození za kraje - ŽENY







4.4. HlavnHlavníí ttéémata pro rok 2006mata pro rok 2006



Struktura pStruktura přřííspspěěvkuvku

1.1. Co znamenCo znamenáá „„zdravotnzdravotníí stav obyvatelstvastav obyvatelstva““
(obecný r(obecný ráámec, definice)? mec, definice)? 

2.2. Jakým zpJakým způůsobem jej msobem jej můžůžeme meme měřěřit it 
(mo(možžnosti)? nosti)? 

3.3. Za jakým Za jakým úúččelem (elem („„mměřěřeneníí efektivityefektivity““)?)?
4.4. Co jsme dosud udCo jsme dosud uděělali (v jakých oblastech)?lali (v jakých oblastech)?
5.5. ShrnutShrnutíí a za záávvěěry (interpretace výsledkry (interpretace výsledkůů))



5a/ Shrnut5a/ Shrnutíí a za záávvěěryry

1.1. ZdravotnZdravotníí stav (stav (obyvatelszvaobyvatelszva) je t) je třřeba meba měřěřit ve vit ve vššech jeho ech jeho 
slosložžkkáách (ch (nemoci tnemoci těělala, , duduššee--duchaducha, , socisociáálnlníího prostho prostřřededíí) ) 
prostprostřřednictvednictvíím vhodných indikm vhodných indikáátortorůů--promproměěnných. nných. 

2.2. NenNeníí dosud uspokojivdosud uspokojivěě vyvyřřeeššeno, ktereno, kteréé indikindikáátory mtory můžůžeme eme 
povapovažžovat za tzv. ovat za tzv. „„objektivnobjektivní“í“ a ktera kteréé za za „„subjektivnsubjektivní“í“ ––
zzááleležžíí vvžždy na cdy na cíílili--úúččelu (melu (měřěřeneníí efektivityefektivity--schopnostschopnostíí
jednotlivce, skupiny, zdravotnickjednotlivce, skupiny, zdravotnickéého systho systéému mu apodapod). ). 

3.3. Teprve s výbTeprve s výběěrem rem (po ukon(po ukonččeneníí výbvýběěru)ru) ukazatelukazatelůů mmůžůžeme eme 
ppřřistoupit ke kauzistoupit ke kauzáálnlníím analýzm analýzáám (determinanty zdravm (determinanty zdravíí, , 
specispeciáálnlníí--synteticksyntetickéé ukazatele, ukazatele monitorujukazatele, ukazatele monitorujííccíí potpotřřebu ebu 
ZP vZP vůčůči spoti spotřřebeběě, finan, finanččnníí ukazatele, matematickukazatele, matematickéé
modelovmodelováánníí) ) –– rok 2007+ rok 2007+ ??



5b/ Shrnut5b/ Shrnutíí a za záávvěěryry

1.1. ČČeskeskáá spolespoleččnost nost „„trptrpí“í“ hojnhojněějjšíším výskytem m výskytem hypertenznhypertenzníích ch onemocnonemocněěnníí, , 
nemocnemocíí pohybovpohybovéé soustavysoustavy (svalov(svalovéé, kloubn, kloubníí a  kosterna  kosterníí vvččetnetněě ppááteteřře), e), 
řřadou adou ooččnníích ch onemocnonemocněěnníí a na a na poruchy metabolismuporuchy metabolismu (diabetes (diabetes melitusmelitus). V ). V 
oblasti diagnostikovaných oblasti diagnostikovaných ppřřííččin smrtiin smrti je zje zřřetelný etelný nnáárrůůst podst podíílu novotvarlu novotvarůů
(v korespondenci se systematickým prodlu(v korespondenci se systematickým prodlužžovováánníím dm déélky lky žživota a ivota a 
celoevropskými trendy). celoevropskými trendy). 

2.2. PPřřekvapivekvapivěě vysokvysokáá procenta respondentprocenta respondentůů si stsi stěžěžuje na uje na trvaltrvaléé nebo nebo 
opakovanopakovanéé pocity bolesti v poslednpocity bolesti v posledníích 12ti mch 12ti měěssííccííchch (ji(jižž ve vve věěkovkovéé
kategorii kategorii „„1515--24let24let““ jde o vjde o vííce nece nežž 35% osob). Nej35% osob). Nejččastastěěji jde o ji jde o bolesti bolesti 
hlavy, krku, zad a phlavy, krku, zad a pááteteřřee (cca 30%), a d(cca 30%), a dáále klouble kloubůů a dolna dolníích konch konččetin etin 
(25%).(25%).

3.3. Kolem 35% obyvatelstva je v dKolem 35% obyvatelstva je v důůsledku dsledku dřřííve prodve proděělaných onemocnlaných onemocněěnníí do do 
ururččititéé mmííry ry „„disabilndisabilníí““ ( ( „„invalidninvalidní“í“,, „„omezenomezenáá ve svých schopnostechve svých schopnostech““ ), ), 
cocožž mmůžůže zasahovat cele zasahovat celéé spektrum jejich bspektrum jejich běžěžných aktivit (ných aktivit (omezenomezeníí
fyzickfyzickéé pohyblivosti, trpohyblivosti, tráávenveníí volnvolnéého ho ččasu, výkonu zamasu, výkonu zaměěstnstnáánníí atdatd.). Ve .). Ve 
vvěěku  ku  „„nad 75 letnad 75 let““ se toto týkse toto týkáá jijižž vvííce nece nežž 70% populace. 70% populace. 



5c/ Shrnut5c/ Shrnutíí a za záávvěěryry

1.1. V V dudušševnevníí rovinroviněě byly shledbyly shledáány jako nejcitlivny jako nejcitlivěějjšíší indikindikáátory zdravotntory zdravotníího ho 
stavu: stavu: „„vjemy n. pocity vjemy n. pocity ššttěěststíí„„ , , „„frekvence aktivitfrekvence aktivit““ a zejma zejmééna ukazatele na ukazatele 
„„vztavztažženenéé k emok emoččnníím charakteristikm charakteristikáám m ččlovlověěkaka““ (atypicky vy(atypicky vyššíšší podpodííly ly 
obyvatel v oblasti obyvatel v oblasti „„strachustrachu““, , „„ppřřehnanehnanéé starostlivostistarostlivosti--úúzkostlivostizkostlivosti““ a a 
„„skrytskrytéého nepho nepřřáátelstvtelství“í“ –– emoemoččnníí ttóón socialismu?n socialismu? => => ppřřííliliššný akcent na ný akcent na 
socisociáálnlněě--politickpolitickéé aspekty; staspekty; stáárnutrnutíí se prokazatelnse prokazatelněě identifikuje pidentifikuje přřííklonem klonem 
„„k zk zááporným emocporným emocíímm““ jako je jako je apatie, smutekapatie, smutek--žžal, vztek, pal, vztek, přřehnaný ehnaný 
kriticismuskriticismus a emoce jia emoce jižž vývýšše uvedene uvedenéé).  ).  

2.2. Je prokazatelnJe prokazatelnáá kladnkladnáá korelace zdravotnkorelace zdravotníího stavu vho stavu vůčůči vi věěku a pohlavku a pohlavíí
(nepreventivn(nepreventivníí faktory), a dfaktory), a dáále vle vůčůči i vzdvzděělláánníí a rodinna rodinnéému stavumu stavu. Tyto . Tyto 
aspekty lze dostateaspekty lze dostateččnněě diferencovandiferencovaněě sledovat i sledovat i na na úúrovni regionrovni regionůů (14 (14 
krajkrajůů ČČR R –– NUTS3). Vazba na dalNUTS3). Vazba na dalšíší „„socisociáálnlníí a ekonomicka ekonomickéé promproměěnnnné“é“
nebyla v nanebyla v naššem výzkumu jeem výzkumu ješšttěě dostatedostateččnněě preciznprecizněě ooššetetřřena.  ena.  

3.3. StStáárnoucrnoucíí mumužžskskáá populacepopulace je ve vnje ve vníímmáánníí svsvéého zdravotnho zdravotníího stavu zho stavu zřřejmejměě
mnohem mnohem „„mméénněě realistickrealistická“á“ nenežž populace populace žženskenskáá =>=> žženskenskáá populace se populace se 
„„o svoje zdravo svoje zdraví“í“ starstaráá lléépe n. efektivnpe n. efektivněěji. ji. 
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Ľudský kapitál ako faktor ekonomického rastu 
Ján Lisý 
 
Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bol stanovený pre Európsku úniu nový 
strategický cieľ pre ďalšie desaťročie – vybudovať najkonkurencieschopnejšiu 
a najdynamickejšie sa rozvíjajúcu ekonomiku založenú na vedomostiach, s väčšou sociálnou 
súdržnosťou a s vyššou mierou zamestnanosti. Hlavné ciele v oblasti vzdelávania smerujú 
k zvýšeniu kvality ľudského potenciálu a sú úzko prepojené s cieľmi v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej kohézie. Barcelonský summit v marci 2002 okrem zhodnotenia pokroku 
dosiahnutého v Lisabonskom procese prijal ďalšie konkrétne rozhodnutia na dosiahnutie 
stanovených cieľov. 
 
Blíži sa záver roku 2006 a ekonómovia sa zhodujú na tom, že pozícia Európskej únie sa najmä 
voči jej najsilnejšiemu konkurentovi USA vôbec nezlepšila. 
Na to, aby sa vytvorili predpoklady pre splnenie uvedeného strategického cieľa je potrebné, 
aby sa štáty EÚ vrátane Slovenska sústredili na podporu stratégie dlhodobého ekonomického 
rastu a zvyšovanie zamestnanosti a produktivity práce. Dosiahnuť tieto náročné ciele v rámci 
EÚ ako aj v rámci Slovenska je možné len vtedy, ak sa bude významne posilňovať oblasť 
školstva, vedy a výskumu, aby sa vytvorila tzv. vedomostná ekonomika, čo si vyžaduje 
významne zvýšiť investície do ľudského kapitálu. Strategickou úlohou je všestranná podpora 
využívania informačných technológií, dobudovanie efektívne fungujúceho vnútorného trhu 
EÚ, uvoľnenie obmedzení na trhu práce, odstránenie prekážok v podnikaní a zabezpečenie 
trvalo udržateľného ekonomického rastu.  
 
Vymedzenie a identifikácia faktorov ekonomického rastu môže prispieť k ich efektívnemu 
využívaniu a dynamizácií uvedených procesov, čo môže výrazne ovplyvňovať rast výkonnosti 
ekonomiky Slovenska a napomôcť tak k realizácii cieľov Lisabonskej stratégie. 
Pri realizácii týchto cieľov sa pozornosť tvorcov hospodárskej politiky ako aj ekonomickej 
teórie obracia k faktorom, ktoré umožnia splnenie týchto cieľov. 
Popri tradičných výrobných faktoroch sa v novej ekonomike do popredia dostali ľudský 
kapitál a úroveň technologického rozvoja a dynamika technologických zmien, ako 
rozhodujúce faktory ekonomického rastu. 
 
Investície do ľudského kapitálu prispievajú k zvyšovaniu odborných a profesionálnych 
schopností ľudí, ich tvorivosti a invencie, čo napomáha rastu produktivity práce 
zamestnancov danej firmy. To je interný efekt investícií do ľudského kapitálu. Zároveň sa 
tým zvyšuje aj produktivita práce iných ľudí, iných pracovníkov a firiem, ako aj efektívnosť 
a výkonnosť ekonomiky ako celku, čo je externý efekt investícií do ľudského kapitálu. 
Ukazuje sa, že dlhodobý ekonomický rast možno zabezpečiť predovšetkým investíciami do 
ľudského kapitálu a akumuláciou vedomosti a schopností ľudí. 
 
V posledných rokoch sa pozornosť ekonómov sústredila na skúmanie vplyvu ľudského 
kapitálu na ekonomický rast krajiny. Všeobecne prijímaným záverom týchto analýz je, že 
výrazné investície do ľudského kapitálu sú nevyhnutnou podmienkou ekonomického rastu. 
Cieľom rôznych teórií a modelov ekonomického rastu je analýza ekonomickej dynamiky 
z hľadiska kvantitatívnych zmien základných makroekonomických veličín. V ekonomickej 
literatúre existujú rôzne teoretické a metodologické paradigmy, ktoré sa snažia problematiku 
ekonomického rastu rôznorodo interpretovať. Tradične tieto teórie analyzovali celkovú 
výkonnosť ekonomiky ako statický systém vzájomných vzťahov, ktoré sa  snažili 
ovplyvňovať rôzne hospodársko-politické opatrenia. Poznatky ekonomickej teórie ako aj 



praktické skúsenosti ukazujú, že nie je možné prenášať určité dopredu formulované 
podmienky a predpoklady mechanicky bez toho, aby sme poznali a rešpektovali vnútornú 
štruktúru ekonomiky, potenciálne zdroje jej rastu a reálne možnosti ich využitia. Ukazuje sa  
potrebné pristupovať k modelom ekonomického rastu a k ich aplikácii v reálnej hospodárskej 
praxi na základe poznania a rešpektovania ďalších dodatočných podmienok a vnímať celý 
tento komplex podmienok a predpokladov ekonomického rastu ako návod ku konaniu, ako 
základ a východisko pre realizáciu konkrétnej hospodárskej a sociálnej politiky. 
 
V súčasnom období pod vplyvom procesu globalizácie a ďalších dôležitých zmien vo  
svetovej ekonomike sa rozvíjajú diskusie o obsahu, charaktere a dôsledkoch dlhodobého 
ekonomického rastu. Teoreticko-metodologická reflexia týchto procesov naznačuje, že 
z konkrétnej praktickej analýzy nevyplýva automatická platnosť rôznych formálnych modelov 
ekonomického rastu. Ukazuje sa, že tieto abstraktné konštrukcie majú predovšetkým 
teoreticko-poznávací význam a sú nástrojom na pochopenie určitých abstraktných 
teoretických súvislostí a predpokladov. Možno ich len ťažko aplikovať ako konkrétne 
hospodársko-politické nástroje. Z toho vyplýva, že nie je možné sa spoliehať len na teoretickú 
konštrukciu modelov a ich aplikáciu s tým, že to automaticky zabezpečí trvalý ekonomický 
rast. 
 
Vzhľadom na kvantifikačnú a argumentačnú obmedzenosť statických keynesovských 
a pôvodných neoklasických modelov ekonomického rastu sa začali presadzovať koncepcie 
ekonomického rastu využívajúce poznatky inštitucionálnej a neoinštitucionálnej ekonómie. 
Z teoreticko-metodologického hľadiska ide o syntetický pokus inštitucionálneho 
a neoklasického pohľadu na ekonomický rast. Jeho prínos spočíva v aplikácii koncepcie 
transakčných nákladov, procesov učenia, rozhodovania v podmienkach neistoty na 
prebiehajúce ekonomické procesy. Uznávajú platnosť neoklasických predpokladov a dopĺňajú 
ich o teórie inštitucionálnych zmien. Ekonomický rast chápu ako historický proces, ktorý sa 
realizuje v neustále sa meniacich podmienkach. Činnosť inštitúcií predstavuje významnú 
súčasť rozhodovacích procesov. Proces vývoja inštitúcií, inštitucionálne zmeny vznikajúce 
ako dôsledok interakcie inštitúcií a organizácie s rozhodujúcou úlohou konkurenčných 
trhových síl, napomáha procesu ekonomických zmien, ktoré realizujú jednotlivé trhové 
subjekty. Dlhodobý ekonomický rast sa môže dosahovať len v podmienkach takého 
spoločenského a inštitucionálneho usporiadania, ktoré zabezpečuje ochranu osobných, 
vlastníckych a politických slobôd. Významným problémom je aj nerovnomerný sociálny 
a ekonomický vývoj vo svete, ako aj v jednotlivých regiónoch. Ukazuje sa, že pri realizácii 
teoretických odporúčaní nestačí len zabezpečenie informačných tokov a transfér technológií, 
ale veľký význam majú inštitucionálne, sociálne a kultúrno-intelektuálne procesy, ktoré 
determinujú praktické využívanie týchto informácií. Výsledky výskumu ukazujú, že v malých 
otvorených ekonomikách, akou je aj ekonomika SR vláda nemá a nemôže mať hlavný vplyv  
na mnohé produkčné procesy, nakoľko výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast je vo veľkej 
miere závislý od exportu. Táto skutočnosť zvýrazňuje význam EÚ a ďalších veľkých 
ekonomických celkov, ktoré rastom svojej produkcie a tým aj rastom agregátneho dopytu 
stimulujú a dynamizujú vývoj iných krajín. 
Význam ľudského kapitálu v súčasnej ekonomike ovplyvnil aj teoretické prístupy 
k ekonomickému rastu a faktorov, ktoré ho podmieňujú. V tejto súvislosti sa začala venovať 
pozornosť aj analýze kvalitatívnych i kvantitatívnych aspektov formovania pracovných 
zdrojov a ľudského potenciálu spoločnosti. Pojem ľudský kapitál sa stal súčasťou štandardnej 
ekonomickej teórie. Pri vysvetľovaní teórie ľudských zdrojov sa začali uplatňovať mnohé 
princípy teórie kapitálu. Skúmanie ľudského kapitálu sa sústreďovalo najmä na analýzu 
faktorov ovplyvňujúcich jeho formovanie a na kvantifikáciu výnosov z investícií do ľudského 



kapitálu. Teóriu  ľudského kapitálu rozpracovali začiatkom 60-tych rokov viacerí americkí 
ekonómovia. Patrí k ním Theodore Schultz, ktorý analyzoval výdaje na vzdelanie ako formu 
investície. Jeho prístup ďalej rozpracoval Gary Becker, ktorý si kládol otázku ako dochádza 
k tvorbe ľudského kapitálu a analyzoval mieru výnosov investícií na vzdelanie. Vypočítané 
miery výnosov sa  pohybujú medzi 5-15 percentami. Najvyššia miera výnosov sa dosahuje 
z investícií na základné vzdelanie. Naopak s najnižšou mierou výnosov je spojené 
postgraduálne štúdium, keď podľa niektorých štúdií miera výnosov z tejto formy štúdia 
dosahuje negatívne hodnoty. Fakt, že súkromná miera výnosov má s dodatočnými rokmi 
školskej dochádzky klesajúcu tendenciu, sa vysvetľuje tým, že s rastom výšky dosiahnutého 
vzdelania študenti často uskutočňujú nadmerné dodatočné investície.  
 
Gary Becker analyzoval veľký počet empirických pozorovaní a položil základy pre ďalšie 
skúmanie tejto problematiky a jej teoretické implikácie. Porovnal súčasnú hodnotu budúcich 
rokov príjmov pracovníkov s výnosmi z alternatívnych možností investovania a položil tak 
základy analýzy miery výnosov z investícií do ľudského kapitálu. Dospel k záveru, že 
racionálny jednotlivec bude uskutočňovať investície do ľudského kapitálu po bod, v ktorom 
sa hraničná miera výnosu z uskutočnenej investície vyrovná alternatívnym nákladom využitia 
týchto zdrojov. 
 
Časť analýzy teórie ľudského kapitálu sa sústredila na skúmanie vzťahu medzi dĺžkou 
vzdelania a výškou očakávaného zárobku. Skúmal sa vplyv rodinného zázemia a finančných 
obmedzení na úroveň vzdelania. Rozsiahle empirické výskumy poukazujú na to, že medzi 
sociálno-ekonomickým postavením rodičov a kvalitou a úrovňou vzdelania ich detí existuje 
významná pozitívna korelácia. 
 
Teória ľudského kapitálu je relevantná i pri formulovaní postavenia a vhodných foriem 
fungovania verejného sektora. Napríklad v oblasti vzdelávania umožňuje zadefinovať nové 
kritérium pre súkromnú a spoločenskú efektívnosť investícií. Podľa princípov tejto teórie 
zdroje na vzdelávanie je potrebné uskutočňovať potiaľ, pokiaľ sa nevyrovná súkromná miera 
výnosov dosiahnutých z investícií na vzdelanie s mierou výnosov, ktorá by sa dosiahla 
z alternatívneho investovania týchto zdrojov. Rovnaký princíp platí aj pre spoločenskú 
efektívnosť investícií na vzdelanie. V tejto otázke však ekonómovia nedospievajú 
k jednoznačným záverom. Pri výpočte spoločenskej miery výnosnosti investícií na vzdelanie 
je nevyhnutné vziať do úvahy výlučne kvantifikovateľné peňažné výnosy, keďže hodnotenie 
nepeňažných úžitkov vzdelania a jeho externých vplyvov je poznačené subjektívnosťou 
a chýba mu objektívny základ pre porovnanie. V dôsledku toho sa závery rôznych ekonómov 
v tomto smere i dosť významne líšia. Zhodujú sa v tom, že vzdelanie je investíciou do 
ľudského kapitálu rovnako dôležitou pre dlhodobý ekonomický rast ako investície do 
fyzického kapitálu. Hospodársky vývoj v rôznych krajinách potvrdil, že investície do 
ľudského kapitálu výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu. Ide o investície do zvyšovania 
vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudí, do rozvoja vedy a techniky. 
 
Dnes sa už všeobecne akceptuje, že technický pokrok je nerozlučne spojený s investíciami do 
ľudského kapitálu. Ľudský kapitál zvyšuje jednak produktivitu fyzického kapitálu, a jednak 
produktivitu práce. Z toho potom vyplýva, že jednotlivci i vláda by mali investovať do 
vzdelania, zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácií a ďalších aktivít, ktoré prispievajú k rastu 
kvality ľudského kapitálu. Z analýzy problematiky ľudského kapitálu vyplýva, že ľudia sa 
rozhodujú pri investíciách do vzdelania, rastu kvalifikácie, či rekvalifikácie na základe 
porovnávania nákladov a výnosov. Ľudský rozum, vzdelanie, kvalifikácia, iniciatíva, 
tvorivosť, aktivita a podnikavosť, t.j. ľudský kapitál, je najvýznamnejším zdrojom bohatstva 



každého národa, teda najdôležitejším zdrojom ekonomického rastu. Podľa viacerých štúdií, 
v ktorých sa analyzuje vplyv jednotlivých faktorov na rast HDP, sa ukazuje, že rast fyzického 
kapitálu prispieva k celkovému rastu HDP len asi jednou štvrtinou. Vzdelanie, vedecké 
poznatky, technické a technologické zmeny, t.j. ľudský kapitál, zvyšujú celkový rast HDP 
o polovicu. Problematika ľudského kapitálu sa stáva mimoriadne aktuálnou aj v súvislosti so 
vznikom teórií endogénneho ekonomického rastu, ktoré poukazujú na nevyhnutnosť 
všestranne podporovať investície do ľudského kapitálu. 
 
Rast počtu obyvateľstva a aj kvalita populácie predstavujú podľa nových teórií (endogénnych) 
rastu endogénny faktor ekonomického rastu. Teórie endogénneho ekonomického rastu 
odhaľujú, charakterizujú a vysvetľujú faktory, ktoré determinujú kvantitatívne a kvalitatívne 
súvislosti populačného vývoja, pričom využívajú poznatky o investíciách do ľudského 
kapitálu. Základom endogénnych teórií rastu je nové, širšie chápanie kapitálu. 
Najdôležitejšími faktormi rastu sú vedomosti, vzdelanostná a kvalifikačná úroveň, schopnosti, 
tvorivosť, iniciatíva, vedecký a technický pokrok ako endogénne prvky ekonomického 
systému. Podľa endogénnych teórií rastu je ekonomický rast endogénnym produktom 
fungovania ekonomického systému, a nie činiteľov, ktoré sa nachádzajú mimo daný 
ekonomický systém. 
 
Teórie endogénneho ekonomického rastu zdokonalili neoklasické teórie rastu najmä v smere 
nového komplexnejšieho chápania kapitálu a chápaním a vymedzením endogénnych faktorov 
rastu. 
Vychádza sa z existencie endogénneho technického pokroku, ktorý zabezpečuje dlhodobý 
ekonomický rast akumuláciou vedomostí. Technický pokrok súvisí s investíciami do 
ľudského kapitálu, ktoré prispievajú k zvyšovaniu odborných a profesionálnych schopností 
ľudí, a tým zabezpečujú rast produktivity pracovníkov. To je tzv. interný efekt investície do 
ľudského kapitálu. Zároveň sa tým zvyšuje aj produktivita iných pracovníkov, firiem 
a efektívnosť a výkonnosť ekonomiky ako celku. To je tzv. externý efekt investícií do 
ľudského kapitálu. 
Podľa teórií endogénneho rastu kapitálové investície zahrňujúce investície do fyzického 
kapitálu (strojov a technických zariadení) a do ľudského kapitálu vytvárajú pozitívne 
externality. To znamená, že investície do fyzického kapitálu zvyšujú efektívnosť výroby 
investujúcich firiem, ale aj ďalších firiem (ktoré používajú nové technológie, nové výrobné 
postupy, nové vedomosti, výrobky vyvinuté inými firmami) a spoločnosti ako celku. 
Podobne keď firma investuje do zvýšenia vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne svojich 
pracovníkov, do vedy, výskumu a vývoja, zvyšuje to efektívnosť nielen vlastnej firmy, ale aj 
iných firiem, pretože vedomosti, schopnosti, vynálezy, patenty, inovácie nie je možné utajiť  
a izolovať. Z toho vyplýva, že časť výnosu súvisiacu s kapitálovými investíciami získavajú 
okrem investorov aj ďalšie firmy a skupiny obyvateľstva. Produktom pozitívnych externalít 
z kapitálových investícií sú v teóriách endogénneho ekonomického rastu rastúce výnosy 
z rozsahu. 
Podľa teórií endogénneho ekonomického rastu sa na kapitálových investíciách, ktoré majú 
zabezpečiť dlhodobý ekonomický rast, majú podieľať súkromné aj verejné investície. Teórie 
endogénneho ekonomického rastu sa usilujú vysvetliť a zdôvodniť možnosti trvalého rastu 
svetovej ekonomiky a zároveň tieto teórie umožňujú vysvetliť ekonomické a sociálne rozdiely 
medzi rôznymi krajinami súčasného sveta. 
 
V novej ekonomike majú rozhodujúci význam vedomosti, informácie, moderné informačné 
technológie, pretože ľudia viac pracujú mozgom ako rukami, inovácie sú dôležitejšie ako 
masová výroba, ľudský rozum a tvorivosť majú väčší význam ako stroje. 



V novej ekonomike sa najnovšie poznatky vedy a techniky presadzujú nevídaným tempom, 
v dôsledku čoho ekonomika je nadmieru závislá na vedomostiach a inováciách. V tejto 
situácii majú rozhodujúci význam schopnosti vytvárať, rozširovať a využívať vedomosti, 
najnovšie vedecké poznatky, inovácie a informácie. A práve tieto schopnosti predstavujú 
najdôležitejší faktor, ktorý podmieňuje rast produktivity práce a životnej úrovne. 
Ukazuje sa, že v podmienkach formovania novej ekonomiky a integračného začleňovania SR 
do EÚ a v podmienkach silnejúcich globalizačných tendencií, ako aj v  intenciách 
dosahovania dlhodobého optimálneho tempa ekonomického rastu nadobúda na význame 
racionálna alokácia a efektívne využívanie zdrojov. Reálna pripravenosť a schopnosť 
Slovenska naplniť tento cieľ významne ovplyvní aj výkonnosť ekonomiky SR, jej 
konkurencieschopnosť a postavenie SR v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve. 
 
Prof. Ing. Ján Lisý, CSc., Katedra ekonomickej teórie, Ekonomická univerzita v Bratislave 
 
 



Teoretické koncepty sociálního kapitálu 
Martina Kozubková 
 
1. Úvod 
Sociální kapitál je pojem, jenž je v dnešní době hojně využíván, zkoumán  a čím dál častěji 
zmiňován v odborné literatuře, která uvádí velmi mnoho jeho definic, jejichž významy se více 
či méně překrývají. Z problematiky sociálního kapitálu se tak během několika let stalo 
samostatné teoretické a výzkumné odvětví, jenž studuje účinky sociálního kapitálu na 
nejrozmanitější oblasti společenského a individuálního života. Podle [2] způsob definování 
sociálního kapitálu v sobě odráží tři perspektivy. První představuje akademická disciplína 
autora (sociologie, ekonomie,  politická věda), druhou je prostorová dimenze (teritorium, na 
kterém se koncept sociálního kapitálu uplatňuje) a s ní spojená třetí oblast administrativní 
politicky orientované agendy (domény různých institucí např. World Bank).  
 
K  rozvoji a propagaci sociálního kapitálu významně přispěl především R. Putnam, 
následovaný OECD a Světovou bankou. Je-li sociální kapitál, jak píše A. Portes [3], koncept, 
„který se stal jedním nejznámějších  exportů ze sociologické teorie do každodenního jazyka“, 
je vhodné podívat se, jakým způsobem je s tímto pojmem nakládáno. Následující článek tedy 
prezentuje teoretické koncepty sociálního kapitálu, jenž se následně odrážejí i v odlišném  
způsobu jeho měření. Koncept sociálního kapitálu staví na myšlence že sociální vztahy, 
sdílené normy, hodnoty a důvěra usnadňují koordinaci a kooperaci mezi jedinci nebo 
skupinami. Společenství a společnosti s vysokým sociálním kapitálem se vyznačují vyšší 
úrovní vzájemné důvěry, reciprocitou, nepsanými a nevyslovenými dohodami o 
společenských pravidlech a sociální soudržnosti. 
2. Koncept sociálního kapitálu 
Koncept sociálního kapitálu je označován jako průnikový koncept teoretického i empirického 
zkoumání. Populární se stal díky svému zaměření na studium pozitivních důsledků sociability, 
tak zkoumání sociálního kapitálu jako skrytého zdroje moci a vlivu jednotlivců, tak 
společenských skupin [3]. Termín sociální kapitál byl poprvé použit v  80. létech a je spojen 
především se jmény P. Bourdieua, J. S. Colemana a R. Putnama, jejichž přístupy se značně 
liší (Tabulka 1). 
 
První definice pochází od P. Bourdieua, jenž se proslavil využitím teorie kapitálů k popisům 
procesů ve společnosti – především koncepci reprodukce sociálních tříd, v níž sociální kapitál 
vyjadřuje určitou formu bohatství, které zahrnuje známosti, konexe, sociální sítě, jenž mohou 
zvyšovat prospěch/zisk soby, která jimi disponuje. Bourdieu ve své koncepci vychází z toho, 
že postavení jedince ve společnosti je dané mírou jeho kapitálu, přičemž celkový objem 
kapitálu je tvořen velikostí kapitálu ekonomického (tj. hmotné jmění a bohatství), kulturního 
(tj. vzdělání, intelektuální dovednosti), symbolického (tj.schopnost manipulovat se sociálně 
uznávanými symboly ve svůj prospěch) a sociálního, který Bourdieu definuje jako „množinu 
aktuálních či potenciálních zdrojů, které vycházejí z vlastnictví trvalé sítě více či méně 
institucionalizovaných vztahů známostí“ [1], jejichž nabývání je sociálně podmíněno a 
reprodukováno a které mohou být připsány individuálním aktérům. Bourdieu používá tuto 
klasifikaci kapitálu spolu s tezí, že jednotlivé druhy kapitálu mají tendenci se na sebe vázat, 
kombinovat a takto se vzájemně posilovat.  Různé kombinace a poměry druhů kapitálu pak 
rozčleňují  společnost do vrstev nejen podle vnějších atributů sociálních aktérů, ale také podle 
typických životních stylů, jež se na ně váží. Životní styly se přitom nevyčerpávají v profesním  
zařazení, soukromé spotřebě nebo politické orientaci – zahrnují také možnosti, schopnosti  i 
ochotu participovat na veřejném či občanském životě. 



Nabývání sociálního kapitálu a podobně i kulturního, symbolického, informačního kapitálu 
vyžaduje investování - obětování peněžních prostředků a času (např. do tvorby společenských 
kontaktů aj.). 
 
Kapitál vnímaný jako původní čistá ekonomická kategorie je zřejmá u Colemana, jenž 
definuje sociální kapitál přes teorii racionální volby, v které má každý jedinec kontrolu nad 
určitými zdroji a zájem o určité zdroje, přičemž sociální kapitál představuje jeden z nich. 
Sociální kapitál v tomto pojetí prezentuje spojující článek mezi mikro a makro strukturou. Za 
sociální kapitál Coleman považuje závazky a očekávání, které závisí na důvěryhodnosti 
sociálního prostředí, kapacitu sociální struktury z hlediska toku informací a normy a účinné 
sankce. Všechny sociální struktury a sociální vztahy podle něj ulehčují vznik sociálního 
kapitálu. Colemanova práce reprezentuje důležitý posun, od Bourdiova individualistického 
přístupu, směrem ke komunitám. 
 
Coleman byl pravděpodobně první kdo analyzoval sociální kapitál (vliv sociálního kapitálu 
rodiny) na datech z reprezentativního sociologického výzkumu75. Jeho způsob opera-
cionalizace byl však dosti intuitivní což bylo způsobeno omezenou dostupností dat. Na jeho 
výzkum poté navázalo několik studií, které byly založeny na sekundární analýze již 
existujících souborů dat. Výzkumy se rozvíjely v  oblastech sociální mobility, získávání 
pracovních míst aj.   
 
Tabulka 1 Přístup autorů ke studiu sociálního kapitálu   [2] 

 Bourdieu Coleman Putnam 
Individuální    
 
 
 
 
Rodina / užší 
komunita 
 
 
Komunita / 
region 

Názvy /jména 
Přátelství/ 
sdružování 
Členství aj. 
 

 
 
 
 
Počet rod. příslušníků 
Představy o vzdělání 
svých dětí 
Rodinná mobilita aj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Členství v dobr. org. 
Noviny / čtenářská 
obec  aj. 
 

 
K rozvoji sociálního kapitálu nejvýrazněji přispěl R. Putnam, jenž se od 90. let stává vůdčí 
osobností. Jeho pojetí sociálního kapitálu je odlišné od Bourdiehovo, v jehož koncepci 
představuje základ nerovností, naproti tomu Putnam ho chápe jako základ soudržnosti 
společnosti. U Colemana je sociální kapitál pouze aspektem sociální struktury, kdežto 
v Putnamově pojetí je produktem sociálních sítí. Putnam ve svém přístupu vychází z 
politologických pozic a svou definici sociálního kapitálu formuloval v rámci empirického 
výzkumu občanských struktur v Itálii v 70. a 80. létech76: „Sociální kapitál odkazuje k 

                                                 
75 V první etapě (konec 80. let) empirického výzkumu byl sociální kapitál pojat individuálně a sloužil zejména 
k vysvětlení  přístupu ke vzdělání (Bourdieu, Loury). 
76 Původně byl celý výzkum zaměřen na kontinuitu a změnu regionální politiky. Později, když byly zjištěny 
velké rozdíly v úspěšnosti různých regionálních vlád, se pozornost stočila na jejich srovnání a  z toho vyplývající 
fakt, že rozdíly mezi regiony mají hluboké historické kořeny. Pojmy občanská kultura, sociální kapitál, normy 
vzájemnosti a sítě občanské angažovanosti či  účasti se staly vysvětlujícími proměnnými úspěchu či neúspěchu 
vlád jednotlivých regionů. 



vlastnostem sociální organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované 
jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti“ [5]. Putnam tak rozšířil Colemanův přístup 
vztažený na užší komunitu – rodinu na celý národ (regiony) a posouvá ho tak na makro 
úroveň. Jeho kolektivní pojetí obsahuje jak aspekty strukturální (vazby, sítě) tak kulturní 
(závazky, normy, hodnoty). Rozlišuje přitom tzv. přemosťující „bridging“ a svazující 
„bonding“ sociální kapitál. Přemosťující sociální kapitál spojuje jednotlivce napříč sociálními 
rozdílnostmi jako je náboženství, profese, společenská vrstva aj. a napomáhá tak ke 
celospolečenské soudržnosti. Svazující sociální kapitál naopak váže jednotlivce uvnitř skupin 
tzn. že udržuje její homogenitu. 
 
Putnam ve svých analýzách využívá sekundární data získaná z  mnoha amerických výzkumů a 
14 resp. 13 indikátorů77 sociálního kapitálu, které rozčleňuje do pěti skupin: komunitně 
organizovaný život, angažovanost ve věcech veřejných, komunitní dobrovolnictví, neformální 
sociabilita a sociální důvěra. Indikátory pro jednotlivé dimenze (Tabulka 2) sumarizuje 
pomocí faktorové analýzy do jedné latentní proměnné nazvané Social Capital Index. Tento 
index mu slouží k porovnání úrovně sociálního kapitálu (tolerance k generovým a rasovým 
odlišnostem, sledování TV, daňové úniky aj.) mezi 50 státy USA. 
 
Tabulka 2 Putnamův index sociálního kapitálu (Spojené státy americké) [5] 

Dimenze Indikátory 
Komunitě 
organizovaný život 

- podíl lidí ve výboru lokálních organizací za poslední rok 
- podíl lidí v manažerské pozici v klubech za poslední rok 
- počet občanských a sociálních organizací na 1000 obyvatel
- průměrný počet klubových setkání za poslední rok 
- průměrný počet členů klubů a organizací 

Angažovanost ve 
věcech veřejných 

- volební účast v prezidentských volbách 
- počet uskutečněných veřejných setkání týkajících se města 
či školy 

Komunitiní 
dobrovolnictví 

- počet neziskových organizací na 1000 obyvatel 
- průměrný počet účastí na komunitních projektech 
v posledním roce 
- průměrný počet účastí na dobrovolnické práci v posledním 
roce 

Neformální sociabilita - souhlas s výrokem „trávím hodně času návštěvami přátel“ 
- průměrný počet uspořádaných domácích párty 
v posledním roce 

Sociální důvěra - souhlas s výrokem „většině lidí lze věřit“ 
- souhlas s výrokem „většina lidí je čestná“ 

 
Putnamův koncept sociálního kapitálu i přes jeho kritiku zůstává nejrozšířenějším. Putnamova 
koncepce byla kritizována za jednoduchost – jednoduché měření pomocí počtu institucí.  
Portes [4] také např. upozorňuje na nebezpečí přehnaného nadšení z pozitivních účinků 
přemosťujícího kapitálu pro solidaritu celé společnosti a ukazuje, že participativní sítě 
zahrnují jen ty, kteří patří k určité společenské vrstvě. Uzavřené formy solidarity fungují 
naopak v chudších vrstvách, jež jsou těmito vnitřními solidárními vazbami pouze úžeji 
svázány k sobě a vyřazeny ze širší společnosti. Putnamův koncept je také kritizován ze strany 
sociologů zabývajícími se studiem sociálního kapitálu v postkomunistických zemích střední a 

                                                 
77 Putnam později ještě uvádí jeden indikátor sociálního kapitálu a to míru filantropie, kterou měří podílem 
dárcovství na národním příjmu. 



východní Evropy. Výzkumy ukazují, že sociální kapitál v Bourdieovském smyslu zde 
vysvětluje utváření sociálních sítí lépe než Putnamova koncepce. Vzniká zde otázka, zda 
Putnamův koncept sociálního kapitálu může vskutku sloužit jako univerzální nástroj analýzy 
sociálních sítí v jakékoli společnosti, či zda je příliš vázán na specifický společenský kontext. 
Metod měření sociálního kapitálu odvozených z  Putnamova modelu se v posledních 
desetiletích objevilo velké množství - např. koncepce podle Stone and Huges, jenž odděleně 
měří sociální kapitál ve třech sférách (Tabulka 3). 
 
Tabulka 3  Indikátory sociálního kapitálu podle Stone, Huges 

Neformální 
sféra 

neformální normy (důvěra a reciprocita mezi rod. 
příslušníky), velikost sítě, různorodost a hustota sítě 

Obecná sféra obecné normy (důvěra a reciprocita mezi lidmi 
v lokální komunitě, důvěra k lidem obecně), členství ve 
skupinách, různorodost 

Instituciální 
sféra 

důvěra v instituce, vazby na instituce 

 
Autorky se také pokusily zkonstruovat celkový index sociálního kapitálu, který by měřil 
objem kapitálu jednotlivce či komunity – zde došly k závěru, že měřit sociální kapitál pomoci 
jednodimenzionálního indexu vytvořeného faktorovou analýzou nelze, protože existují dvě 
nezávisle dimenze: „normy důvěry a reciprocity“ a „velikost sociální sítě“.  
V Putnamově duchu je sociální kapitál definován i Světovou bankou, jenž je spolu s OECD 
významným realizátorem výzkumů v oblasti měření sociálního kapitálu. Světová banka 
spatřuje v sociálním kapitálu stimul udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje a 
prostředek ke snižování chudoby a snaží se podporovat studium jeho vlivu na sociální 
stabilitu, ekonomický rozvoj a efektivitu rozvojových programů. Vedle dominujícího 
Putnamova přístupu se však také uplatňují i různé kvalitativní techniky sběru a analýz dat 
používaných ve výzkumech zabývajících se fungováním sociálního kapitálu v menších 
komunitách. 
 
Z výše uvedených koncepcích vyplývá, že sociální kapitál existuje v podobě: individuální a 
kolektivní. Rozlišovacím kritériem přitom je zda kapitál přináší zisk jednotlivci/rodině či celé 
skupině (společnosti). Na základě tohoto existují dvě formy analýz. Koncept individuálního 
sociálního kapitálu se uplatňuje především ve výzkumech přístupu ke vzdělávání a mobilizace 
zdrojů v rámci sociálních sítí. Většina soudobých studií však spíše sleduje kolektivní podobu 
sociálního kapitálu. Pro měření kolektivní formy se uplatňují statistické údaje nejčastěji 
z oficiálních souhrnných statistik nebo agregované individuální výpovědi ze sociologických 
výzkumů. Typologie a příklady indikátorů znázorňuje následující tabulka. 
 
Tabulka 4 Typologie a příklady indikátorů sociálního kapitálu [6] 

Typy sociálního kapitálu Příklady indikátorů 
Individuální Interakční 

 
 
Mobilizační 

Frekvence společenských aktivit např. společenské 
návštěvy přátel či sousedů, návštěvy restaurací aj. 
 
Schopnost mobilizovat sociální síť ve svůj prospěch 

Kolektivní Souhrnné 
statistické 
údaje 
 
 

Počet občanských/profesních sdružení v lokalitě 
Počet členů v občanských sdruženích 
Podíl dárcovství k součtu osobních příjmů 
Odpracované hodiny při odrov. práci 
 



Individuální 
výpovědi 

Dotaz na členství v občanských/profesních sdruženích 
Důvěra v druhé lidi 

 
Bez ohledu na to, jaká forma sociálního kapitálu se měří, jsou indikátory dvojího druhu podle 
toho zda se jedná o postoje nebo jednání. Většinou se oba typy znaků neoddělují, čímž se 
měří kognitivní (hodnoty, normy, postoje, přesvědčení) a strukturální (role, pravidla, 
procedury, sociální sítě) aspekty společně a indikátory pak mají podobu postojů, názorů i 
reálného chování. Všechny indikátory sociálního kapitálu jsou omezeny způsobem vzniku 
dat, z nichž jsou vytvořeny. Dnes jsou již  k dispozici data, která vznikla přímo za účelem 
měření některé z dimenzí sociálního kapitálu. S indikátory které pocházejí z již existujících 
databází, které byly původně určených k jiným účelům, se lze setkat tam kde je třeba 
rekonstruovat míru sociálního kapitálu do minulosti. [6] 
 
Závěr 
Sociální kapitál je teorií s mnoha dimenzemi, typy a úrovněmi. Ačkoliv autoři definují různé 
dimenze sociálního kapitálu všichni souhlasí s tím, že sociální kapitál má multidimensionální 
rozměr. Při používání pojmu sociálního kapitálu je potřeba si vždy uvědomit, že existuje ve 
dvou odlišných konceptech jenž se promítají i do odlišného způsobu jeho měření, které se 
provádí buď na individuální úrovni nebo agregované (region/země). Od 90. let se ve 
výzkumech uplatňuje především Putmanovo kolektivní pojetí a široce pojatá sekundární 
analýza dat. Česká sociologie navazuje spíše na Burdieovskou tradici individualních dispozic 
– Možný 1991 (analýza rozpadu  státně socialistického systému), Matějů 1993 (konverze 
sociálního kapitálu na ekonomický během společenské transformace). Jak uvádí Sedláčková a 
Šafr i přes odlišnost daných přístupů lze v podstatě ve všech výzkumných projektech, jež 
vycházejí z  podobné konceptualizace, vysledovat určité společné dimenze a indikátory 
uváděné v tabulce 4.   
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SociSociáálnlníí kapitkapitááll

DefiniceDefinice

ZpZpůůsob definovsob definováánníí socisociáálnlníího kapitho kapitáálu v soblu v soběě odrodráážžíí ttřři i 
perspektivy: perspektivy: 
akademickakademickáá discipldisciplíína autorana autora (ekonomie, sociologie, politick(ekonomie, sociologie, politickáá
vvěěda),da),
prostorovprostorováá dimenzedimenze na kterou se koncept soc. kapitna kterou se koncept soc. kapitáálu lu 
uplatuplatňňuje,uje,
administrativnadministrativníí agendyagendy (dom(doméény rny růůzných instituczných institucíí napnapřř. . WorldWorld
Bank). Bank). 

PPřředmedměět zt záájmu : 80. ljmu : 80. lééta, 90. lta, 90. léétata
–– PierrePierre BourdieuBourdieu, , JamesJames ColemanColeman, Robert , Robert PutnamPutnam



Koncept sociKoncept sociáálnlníího kapitho kapitáálu lu 

V dneV dneššnníí sociologii psociologii přředstavuje predstavuje průůnikový koncept nikový koncept 
teoretickteoretickéého i empirickho i empirickéého zkoumho zkoumáánníí spolespoleččenských enských 
vazeb.vazeb.
PopulPopuláárnrníí se stal dse stal dííky svky svéému zammu zaměřěřeneníí na zkoumna zkoumáánníí
socisociáálnlníího kapitho kapitáálu jako skrytlu jako skrytéého zdroje moci a vlivu ho zdroje moci a vlivu 
jednotlivcjednotlivcůů, tak spole, tak společčenských skupin. [ enských skupin. [ PortesPortes] ] 



BourdieuBourdieu

VyuVyužžititíí teorie kapitteorie kapitáállůů k popisk popisůům procesm procesůů ve spoleve společčnosti nosti ––
ppřředevedevšíším koncepci reprodukce socim koncepci reprodukce sociáálnlníích tch třřííd.d.

SociSociáálnlníí kapitkapitáál vyjadl vyjadřřuje uruje urččitou formu bohatstvitou formu bohatstvíí, kter, kteréé zahrnuje zahrnuje 
znznáámosti, konexe, socimosti, konexe, sociáálnlníí ssííttěě, jen, jenžž mohou zvymohou zvyššovat ovat 
prospprospěěch/zisk soby, kterch/zisk soby, kteráá jimi disponuje.jimi disponuje.

Východisko koncepce:  postavenVýchodisko koncepce:  postaveníí jedince ve spolejedince ve společčnosti je dannosti je danéé
mmíírou jeho kapitrou jeho kapitáálu, plu, přřiiččememžž celkový objem kapitcelkový objem kapitáálu je tvolu je tvořřen en 
velikostvelikostíí kapitkapitáálu:lu:

ekonomickekonomickééhoho (tj. hmotn(tj. hmotnéé jmjměěnníí a bohatstva bohatstvíí))
kulturnkulturnííhoho (tj. vzd(tj. vzděělláánníí, intelektu, intelektuáálnlníí dovednosti)dovednosti)
symbolicksymbolickééhoho (tj.schopnost manipulovat se soci(tj.schopnost manipulovat se sociáálnlněě uznuznáávanými vanými 
symboly ve svsymboly ve svůůj prospj prospěěch) a ch) a 



socisociáálnlnííhoho, který  , který  BourdieuBourdieu definuje jako definuje jako „„mnomnožžinu aktuinu aktuáálnlníích ch čči i 
potencipotenciáálnlníích zdrojch zdrojůů, kter, kteréé vychvycháázejzejíí z vlastnictvz vlastnictvíí trvaltrvaléé ssííttěě vvííce ce 
čči mi méénněě institucionalizovaných vztahinstitucionalizovaných vztahůů znznáámostmostí“í“

BourdieuBourdieu poupoužžíívváá tuto klasifikaci kapittuto klasifikaci kapitáálu spolu s tezlu spolu s tezíí, , žže e 
jednotlivjednotlivéé druhy kapitdruhy kapitáálu majlu majíí tendenci se na  sebe vtendenci se na  sebe váázat, zat, 
kombinovat a takto se vzkombinovat a takto se vzáájemnjemněě posilovat.  posilovat.  

RRůůznznéé kombinace a pomkombinace a poměěry druhry druhůů kapitkapitáálu pak rozlu pak rozččleleňňujujíí
spolespoleččnost do vrstev nejen podle vnnost do vrstev nejen podle vněějjšíších atributch atributůů socisociáálnlníích ch 
aktaktéérrůů, ale tak, ale takéé podle typických podle typických žživotnivotníích stylch stylůů, je, ježž se na nse na něě
vváážžíí. . 



ColemanColeman:: definuje  socidefinuje  sociáálnlníí kapitkapitáál pl přřes teorii raciones teorii racionáálnlníí volby, volby, 
vv kterkteréé mmáá kakažždý jedinec  kontrolu nad urdý jedinec  kontrolu nad urččitými zdroji a zitými zdroji a záájem o jem o 
ururččititéé zdroje, pzdroje, přřiiččememžž socisociáálnlníí kapitkapitáál pl přředstavuje jeden zedstavuje jeden z nich. nich. 
spojujspojujííccíí ččlláánek mezi nek mezi mikromikro a makro strukturoua makro strukturou

PPřříístup autorstup autorůů ke studiu socike studiu sociáálnlníího kapitho kapitáálulu



ColemanColeman rozlirozliššuje tuje třři zi záákladnkladníí formy sociformy sociáálnlníího kapitho kapitáálu:lu:
zzáávazky a ovazky a oččekekáávváánníí
informainformaččnníí kankanáály ly 
normy doprovnormy doprováázenzenéé sankcemisankcemi

prvnprvníí kdo analyzoval socikdo analyzoval sociáálnlníí kapitkapitáál (vliv socil (vliv sociáálnlníího ho 
kapitkapitáálu rodiny) na datech zlu rodiny) na datech z reprezentativnreprezentativníího ho 
sociologicksociologickéého výzkumu.ho výzkumu.



PutnamPutnam: soci: sociáálnlníí kapitkapitáál l „„odkazuje k vlastnostem jako je odkazuje k vlastnostem jako je 
ddůůvvěěra, normy a sra, normy a sííttěě, kter, kteréé usnadusnadňňujujíí koordinovankoordinovanéé jednjednáánníí, , 
a tak pa tak přřispispíívajvajíí k výkonnosti spolek výkonnosti společčnostinosti““

PutnamPutnam tak roztak rozšíšířřil il ColemanColemanůůvv ppřříístup vztastup vztažžený na uený na užžšíší
komunitu komunitu –– rodinu na celý nrodinu na celý náárod (regiony) a posouvrod (regiony) a posouváá ho tak ho tak 
na makro na makro úúroveroveňň. . 

Jeho kolektivnJeho kolektivníí pojetpojetíí obsahuje jak aspekty strukturobsahuje jak aspekty strukturáálnlníí
(vazby, s(vazby, sííttěě) tak kulturn) tak kulturníí (z(záávazky, normy, hodnoty).  vazky, normy, hodnoty).  

RozliRozliššuje tzv. uje tzv. ppřřemosemosťťujujííccíí „„bridgingbridging““ a a svazujsvazujííccíí „„bondingbonding““
socisociáálnlníí kapitkapitáál. Pl. Přřemosemosťťujujííccíí socisociáálnlníí kapitkapitáál spojuje l spojuje 
jednotlivce napjednotlivce napřřííčč socisociáálnlníími rozdmi rozdíílnostmi jako je nlnostmi jako je náábobožženstvenstvíí, , 
profese, spoleprofese, společčenskenskáá vrstva aj. a napomvrstva aj. a napomááhháá tak ke tak ke 
celospolecelospoleččenskenskéé soudrsoudržžnosti. Svazujnosti. Svazujííccíí socisociáálnlníí kapitkapitáál l 
naopak vnaopak váážže jednotlivce uvnite jednotlivce uvnitřř skupin tzn. skupin tzn. žže udre udržžuje jejuje jejíí
homogenitu. homogenitu. 



PutnamPutnam vyuvyužžíívváá 14 resp. 13 indik14 resp. 13 indikáátortorůů socisociáálnlníího kapitho kapitáálu, kterlu, kteréé rozrozččleleňňuje do puje do pěěti ti 
skupin skupin -- pomocpomocíí faktorovfaktorovéé analýzy je potanalýzy je potéé formuluje do jednformuluje do jednéé latentnlatentníí promproměěnnnnéé
nazvannazvanéé SocialSocial CapitalCapital IndexIndex →→ porovnporovnáánníí úúrovnrovněě socisociáálnlníího kapitho kapitáálu (tolerance lu (tolerance 
kk generovým a rasovým odligenerovým a rasovým odliššnostem, sledovnostem, sledováánníí TV, daTV, daňňovovéé úúniky aj.) mezi 50 niky aj.) mezi 50 
ststááty USAty USA..

Souhlas s výrokem:Souhlas s výrokem:““VVěěttššininěě lidlidíí lze vlze věřěřit.it.““, souhlas s , souhlas s 
výrokem:výrokem:““VVěěttššina lidina lidíí je je ččestnestná“á“..

SociSociáálnlníí ddůůvvěěrara

Souhlas s výrokem: Souhlas s výrokem: „„TrTráávvíím hodnm hodněě ččasu nasu náávvššttěěvami pvami přřááteltel““, , 
prprůůmměěrný porný poččet uspoet uspořřáádaných domdaných domááccíích pch páárty v rty v poslposl. roce. roce

NeformNeformáálnlníí
sociabilitasociabilita

PoPoččet neziskových organizacet neziskových organizacíí na 1000 obyvatel, prna 1000 obyvatel, průůmměěrný porný poččet et 
úúččastastíí komunitnkomunitnííchch projektech v projektech v poslposl. roce, pr. roce, průůmměěrný porný poččet et úúččastastíí na na 
dobrovolnickdobrovolnickéé prprááci v poslednci v posledníím rocem roce

KomunitnKomunitníí
dobrovolnictvdobrovolnictvíí

VolebnVolebníí úúččast v prezidentských volbast v prezidentských volbáách, poch, poččet uskuteet uskuteččnněěných ných 
veveřřejných setkejných setkáánníí týkajtýkajííccíích se mch se měěsta sta čči i šškolykoly

AngaAngažžovanost ve ovanost ve 
vvěěcech vecech veřřejnýchejných

PodPodííl lidl lidíí ve výboru lokve výboru lokáálnlníích organizacch organizacíí za poslednza posledníí rok, v rok, v 
manamanažžerskerskéé pozici v klubech za poslednpozici v klubech za posledníí rok, porok, poččet obet obččanských a anských a 
socisociáálnlníích organizacch organizacíí na 1000 obyvatel, prna 1000 obyvatel, průůmměěrný porný poččet setket setkáánníí za za 
poslednposledníí rok, prrok, průůmměěrný porný poččet et ččlenlenůů klubklubůů a organizaca organizacíí

KomunitnKomunitněě
organizovaný organizovaný žživotivot

IndikIndikáátorytoryDimenzeDimenze



PutnamPutnamůůvv kolektivnkolektivníí pozitivnpozitivníí socisociáálnlníí kapitkapitáál = nejrozl = nejrozšíšířřeneněějjšíší
konceptualizacekonceptualizace v empirických výzkumech zalov empirických výzkumech založžen na sekunden na sekundáárnrníí
analýze dat.analýze dat.

Metod mMetod měřěřeneníí socisociáálnlníího kapitho kapitáálu odvozených zlu odvozených z PutnamovaPutnamova modelu se modelu se 
vv poslednposledníích desetiletch desetiletíích objevilo velkch objevilo velkéé mnomnožžstvstvíí -- napnapřř. koncepce podle . koncepce podle 
Stone Stone andand HugesHuges, jen, jenžž oddodděělenleněě mměřěříí socisociáálnlníí kapitkapitáál ve tl ve třřech sfech sféérráách. ch. 

IndikIndikáátory socitory sociáálnlníího kapitho kapitáálu podle Stone, lu podle Stone, HugesHuges



VV PutnamovPutnamověě duchu je sociduchu je sociáálnlníí kapitkapitáál definovl definováán i Svn i Svěětovou tovou 
bankou, jenbankou, jenžž je spolu sje spolu s OECD významným realizOECD významným realizáátorem torem 
výzkumvýzkumůů vv oblasti moblasti měřěřeneníí socisociáálnlníího kapitho kapitáálu (lu (SocialSocial CapitalCapital
InitiaveInitiave –– sséérie projektrie projektůů SvSvěětovtovéé banky)banky)

SvSvěětovtováá banka spatbanka spatřřuje vuje v socisociáálnlníím kapitm kapitáálu stimul udrlu stimul udržžitelnitelnéého sociho sociáálnlníího a ho a 
ekonomickekonomickéého rozvoje a prostho rozvoje a prostřředek ke sniedek ke snižžovováánníí chudoby a snachudoby a snažžíí se se 
podporovat studium jeho vlivu na socipodporovat studium jeho vlivu na sociáálnlníí stabilitu, ekonomický rozvoj a stabilitu, ekonomický rozvoj a 
efektivitu rozvojových programefektivitu rozvojových programůů. . 

Vedle dominujVedle dominujííccíího ho PutnamovaPutnamova ppřříístupu se vstupu se vššak takak takéé uplatuplatňňujujíí i i 
rrůůznznéé kvalitativnkvalitativníí techniky sbtechniky sběěru a analýz dat pouru a analýz dat použžíívaných  ve vaných  ve 
výzkumech zabývajvýzkumech zabývajííccíích se fungovch se fungováánníím socim sociáálnlníího kapitho kapitáálu lu 
vv menmenšíších komunitch komunitáách. (ch. (Projekty vyuProjekty využžíívajvajííccíí kvalitativnkvalitativníí metody metody ––
SocialSocial CapitalCapital as as thethe ProductProduct ofof LocalLocal IneractiveIneractive ProcessProcess
((FalkFalk,Harrison 1998), CONSCISE, ,Harrison 1998), CONSCISE, ContributionContribution ofof SocialSocial CapitalCapital in in thethe
SocialSocial EconomyEconomy to to LocalLocal EconomicEconomic DevelopmentDevelopment in Western in Western EuropeEurope
aj.).aj.).



ZZ vývýšše uvedených koncepce uvedených koncepcíích vyplývch vyplýváá, , žže socie sociáálnlníí kapitkapitáál existuje v l existuje v 
podobpodoběě: : 
strukturstrukturáálnlníí a a kognitvnkognitvníí (podle toho, zda je odvozen od forem (podle toho, zda je odvozen od forem 
socisociáálnlníí organizace rolorganizace rolíí, procedur, s, procedur, sííttíí nebo od mentnebo od mentáálnlníích procesch procesůů, , 
internalizovanýchinternalizovaných norem, hodnot a postojnorem, hodnot a postojůů))

individuindividuáálnlníí a a kolektivnkolektivníí -- dvdvěě formy analýzformy analýz

Zdroj: SEDLZdroj: SEDLÁÁČČKOVKOVÁÁ, M., , M., ŠŠAFR, J.  MAFR, J.  Měřěřeneníí socisociáálnlníího kapitho kapitáálu. Koncepty, výzkumnlu. Koncepty, výzkumnéé projekty a zdroje datprojekty a zdroje dat



SociSociáálnlníí kapitkapitáál je teoril je teoriíí ss mnoha dimenzemi, typy a mnoha dimenzemi, typy a úúrovnrovněěmi. mi. 

PPřři poui použžíívváánníí pojmu socipojmu sociáálnlníího kapitho kapitáálu je potlu je potřřeba si veba si vžždy uvdy uvěědomit, domit, žže e 
existuje ve dvou odliexistuje ve dvou odliššných konceptech jenných konceptech jenžž se promse promíítajtajíí i do odlii do odliššnnéého ho 
zpzpůůsobu jeho msobu jeho měřěřeneníí, kter, kteréé se provse provááddíí bubuďď na individuna individuáálnlníí úúrovni nebo rovni nebo 
agregovanagregovanéé (region/zem(region/zeměě). ). 

PPřřes odlies odliššnost pnost přříístupstupůů lze vlze v podstatpodstatěě ve vve vššech výzkumných ech výzkumných 
projektech, jeprojektech, ježž vychvycháázejzejíí z z podobnpodobnéé konceptualizacekonceptualizace, vysledovat ur, vysledovat urččititéé
spolespoleččnnéé dimenze a indikdimenze a indikáátory.tory.

Od 90. let se ve výzkumech uplatOd 90. let se ve výzkumech uplatňňuje puje přředevedevšíším m PutmanovoPutmanovo kolektivnkolektivníí pojetpojetíí a a 
šširoce pojatiroce pojatáá sekundsekundáárnrníí analýza.analýza.

ČČeskeskáá sociologie navazuje spsociologie navazuje spíšíše na e na burdieovskouburdieovskou tradici tradici individualnindividualnííchch dispozic dispozic ––
MoMožžný 1991 (analýza rozpadu  stný 1991 (analýza rozpadu  stáátntněě socialisticksocialistickéého systho systéému), Matmu), Matěějjůů 1993  1993  
(konverze soci(konverze sociáálnlníího kapitho kapitáálu na ekonomický blu na ekonomický běěhem spolehem společčenskenskéé transformace).transformace).



KonecKonec

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost



Efektivnost vzdělávacího procesu ve veřejné správě - cesta k profesionálním službám 
občanů 
Ivana Liedermanová, Silvie Panchártková 
 
V roce 1998 jsem nastoupila do veřejné správy jako vedoucí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic. Při personální analýze jsem zkonstatovala, že 80 % pracovníků 
odboru mělo pouze středoškolské vzdělání s případným pomaturitním studiem sociální práce. 
Často byl patrný syndrom vyhoření. V týmu však byla snaha prosadit se, a proto jsem se 
rozhodla motivovat všechny k dalšímu vzdělávání. Někteří pracovníci začali studovat 
vysokou školu, jiní využívali možností dalšího vzdělávání, seminářů, přednášek. Sociální 
práce ve veřejné správě se stala postupně oblastí lidských zdrojů s velkou dynamikou rozvoje. 
Tomuto se přizpůsobilo i vzdělávání pracovníků odboru sociálních věcí. Část odboru 
absolvovala odborný psychosociální výcvik a obdobné sebezkušenostní výcviky. Je nutné 
poznamenat, že i jazyková připravenost týmu byla velmi malá, a proto každý měl možnost 
využít jazykových kurzů, které začal pořádat magistrát pro své zaměstnance. V rámci 
spolupráce s družebními městy náš odbor začal využívat kontakty se zahraničními partnery, 
prezentovat svou práci a přinášet nové zkušenosti. Nyní na každém oddělení odboru jsou 
pracovníci, kteří jsou schopni komunikovat ve světovém jazyce. 
 
Mezi rozsáhlejší vzdělávací aktivitu patřil program Lidé v naší společnosti. Počátky sahají 
do roku 1998, podoba projektu se utvářela dlouho a doznala mnohých změn. První fáze 
projektu proběhla mezi rokem 1999 a 2000, finančně byla pokryta z Know-How Fund při 
Britském velvyslanectví v Praze a nadacemi Nadace rozvoje občanské společnosti a Open 
Society Fund Praha. Pouze jednou částí byl i tréninkový cyklus. Během několika měsíců 
cílové skupiny – úředníci magistrátu, strážníci městské policie, učitelé a Romové - prošly 
společně v osmi pracovních skupinách workshopy, semináři či specifickými aktivitami. Cílem 
workshopů bylo seznámit co možná nejširší počet zástupců cílových skupin s programem 
Lidé v naší společnosti. Vzdělávací aktivity se zaměřovaly na komunikaci, její formy, 
vnímání, respekt, aktivní naslouchání a dále na historii, současnost a etnická specifika romské 
komunity. Jedním z hlavních témat bylo i postavení cizinců a uprchlíků v České republice. 
Druhá fáze seminářů se soustřeďovala na konflikty a způsoby jejich řešení, prezentaci jiných 
komunit a interetnické konflikty. Tímto vzděláváním prošlo více než 200 účastníků. 
Po dobu tří let v Pardubicích velmi aktivně působil jako konzultant Richard Crowson 
z European Dialog, který se mimo jiné pohyboval i na odboru sociálních věcí a byl tak 
partnerem pro odbornou i jazykovou komunikaci. 
 
Po ukončení činnosti okresních úřadů odbor sociálních věcí převzal některé další kompetence 
spolu s dalšími pracovníky. Většina těchto odborníků necítila potřebu dalšího vzdělávání. Na 
základě profesní motivace však začali pracovníci sami vyhledávat a navštěvovat odborné 
semináře a kurzy. Správně nastartované vzdělávání bylo dobrou cestou k profesionalizaci 
týmu, což ukázal zákon 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve 
znění pozdějších předpisů. Nově postavený tým absolvoval „Zážitkový seminář“ pořádaný 
TyfloCentrem o.p.s. společně s občanským sdružením Česká abilympijská asociace. Jeho 
cílem bylo na základě vlastního zážitku poznat a vyzkoušet si běžné situace vozíčkářů, 
zrakově a sluchově postižených občanů. Tento seminář byl vytvořen po stránce obsahové, 
metodické i organizační ve spolupráci s vedením odboru. Odbor sociálních věcí byl pilotním 
odborem a poté tento „Zážitkový seminář“ absolvovalo více než 5 000 dalších účastníků 
převážně z řad úředníků, škol či dalších institucí. 
 



Rok 2006 je rokem zásadních změn legislativy v sociální oblasti. Od 1. ledna 2007 musí mít 
všichni sociální pracovníci vystudovanou VOŠ či VŠ. Mohu konstatovat, že odbor sociálních 
věcí až na dva případy bude tuto podmínku splňovat (někteří ještě studují VOŠ nebo VŠ). Nic 
tedy nebrání v profesionální práci a v profesionálnímu rozvoji sociálních pracovníků. 
Nebudeme muset, jako na některých jiných sociálních odborech, fázovat pracovní úkony 
podle vzdělání, ale využijeme vysoce individuálního přístupu k uživateli maximální 
efektivitou práce. 
 
Kromě průběžných vzdělávacích aktivit se odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
stal za město realizátorem vzdělávacího projektu v rámci opatření 2.1. Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů v grantovém schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 
v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin. Uspěl náš projekt 
„Posílení individuálních praktických kompetencí sociálního pracovníka“. Celková výše 
finanční podpory z veřejných prostředků činí Kč 2 960 780,--. Částkou Kč 592 156,-- se bude 
podílet státní rozpočet a z Evropského sociálního fondu může být čerpána částka až do výše 
Kč 2 368 624,--. Doba trvání projektu je 24 měsíců a je realizován v období od 1. března 2006 
do 1. března 2008. 
 
V rámci schématu „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Pardubicích“ 
budou podpořeny aktivity, které si kladou za cíl realizovat vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb vedoucí k posílení jejich schopností a dovedností poskytovat 
sociální služby, které současně zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve 
společnosti a to především začlenění na trh práce a jejich udržení se na trhu práce. Cílem 
vzdělávacích programů je podpora kvality a profesionality sociálních pracovníků. Vzděláváni 
budou pracovníci odboru sociálních věcí magistrátu spolu se sociálními pracovníky jiných 
poskytovatelů sociálních služeb. Vzdělávání probíhá formou seminářů, přednášek, 
workshopů, besed, tréninkových programů a videotréninku. 
Největší časovou dotaci projektu má první forma vzdělávání – výklady, tréninky a případové 
studie. Ve 200 hodinách se budou posluchači věnovat prohlubování sebepoznání, tématu 
stresu, nové legislativě, komunikaci, nácviku komunikačních dovedností, jednání a 
vystupování, vyjednávání, psychosociálnímu výcviku, empatii, řešení konfliktů a asertivitě, 
týmové práci, time managmentu, normě písemností, přípravě prezentace a jejímu vedení, 
výpočetní technice a internetu. 12 hodin workshopů se zaměřuje na sdílení profesionální 
nejistoty, souvislosti a řešení, hodnocení práce organizace a vlastní příspěvek ke zlepšení, 
jednání v souladu s právy klientů, s pravidly organizace a etikou sociální práce, zdroje a jejich 
využití, priority v oblasti sociální práce. Dalších 9 hodin přednášek je věnováno vývoji 
zákonodárství v sociální oblasti, přijetí služby ze strany klienta a adaptace na službu, 
možnostem a metodám poskytování služeb intervence. Blok 12 hodin besed obsahuje 
komunikaci mezi klientem a institucemi, rizikové faktory a právo lidí přejímat na sebe riziko 
poškození, odlišnost menšin a odstraňování diskriminace, struktura organizace,cíle, pravidla, 
režim. Samostatná písemná práce vypracovávaná účastníky obsahuje reflexi úrovně vlastních 
kompetencí. Stáž v závěru programu proběhne u jiné organizace poskytující sociální služby. 
Po ukončení vzdělávacího programu obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování 
vzdělávání. Do projektu je zapojeno 81 sociálních pracovníků, z toho je 35 pracovníků odboru 
sociálních věcí (všichni včetně vedoucí). Program se věnuje mimo výše uvedená témata také 
IT technologiím. 
 
Výsledkem dlouhodobého specializovaného vzdělávání týmu odboru sociálních věcí je 
vybudování velmi silného profesionálního týmu s jistou kreativitou. Uživateli služeb je jeho 
činnost velmi dobře hodnocena. Každý rok je jeho aktivita vyhodnocována a je vydávána 



výroční zpráva odboru sociálních věcí. Spolu s dalšími materiály je dostupná na internetových 
stránkách odboru www.pardubice.eu. Největší hodnotou pro veřejnou správu se tak stává 
profesionální motivovaný tým, který je schopen poskytovat moderní sociální služby. 
 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
Ing. Silvie Panchártková, vedoucí oddělení ekonomické a specifické sociální péče, OSV MmP 
 
 



Metodické aspekty prednášky a zvyšovanie efektívnosti vysokoškolského vzdelávania 
Judita Táncošová 
 
 Pre každú univerzitu vo všetkých formách výučby sa javí kvalitatívna stránka 
pedagogického procesu ako veľmi dôležitá. V slovenských podmienkach pri uplatňovaní  
Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Zb. sa do popredia dostávajú tieto otázky 
a nevyhnutnými sa stávajú hlavne z hľadiska zabezpečenia kvality pedagogického 
procesu.  Vysokoškolský učiteľ ako ústredná postava v pedagogickom procese musí  byť 
pripravený po obsahovej a metodickej stránke. A práve metodickej stránke sa nie vždy 
venuje dostatočná pozornosť. Cieľom príspevku je upozorniť na niektoré metodické 
aspekty výučby prípravy prednášky a metodika prednášania. 
 
Prednáška je jednou z hlavných foriem vyučovacej činnosti na vysokých školách, ktoré sú 
dopĺňané ďalšími formami ako sú individuálne formy štúdia: skupinové riešenia, prípadové 
štúdie, ekonomické hry; semináre a cvičenia ako aktívne formy vyučovania poprípade  
diskusie; ročníkové práce, eseje, referáty, diplomové práce; skúšky (dielčie skúšky, štátne 
skúšky, doktorandské skúšky apod.). 
 
Názory na dôležitosť prednášky v pedagogickom procese z hľadiska všetkých foriem 
vyučovacej činnosti môžeme vyjadriť na jednej strane ako preceňovanie jej  významu a na 
druhej strane nedocenenie jej významu. V skutočnosti žiadnu z nich nemôžeme  podceňovať, 
ale ani ich preceňovať na úkor iných a patria k hlavným formám pedagogickej práce na 
vysokých školách. Ďalej sa okrem uvádzaných foriem uplatňujú ešte pomocné formy ako 
napr.: konzultácie, zápočty, skúšky a pod. 
 
Úlohou prednášky je podať poslucháčom sústavné ucelené poznatky danej vednej 
disciplíny a uviesť ich do samostatného individuálneho štúdia; viesť poslucháčov k 
vedeckému mysleniu a pomáhať pri celkovej výchove a formovaní mladého človeka; 
podávať súčasnú problematiku danej vednej disciplíny a spájať teóriu s praxou; 
oboznamovať poslucháča s literatúrou danej vednej disciplíny; vysvetľovať spojitosť 
daného predmetu s ostatnými ako aj jeho význam v celkovom vyučovacom procese. 
Príprava učiteľov na prednášku, ako aj na celkovú vysokoškolskú činnosť má dve stránky, 
a to obsahovú prípravu, do ktorej vchádza zvládnutie danej problematiky, t.j. celého obsahu 
predmetu a najnovších poznatkov vednej disciplíny (poznatky sú logicky utriedené 
a vytvárajú cyklus prednášok) a metodickú prípravu, čo znamená zvládnuť metodiku daného 
predmetu a nadobúdanie pedagogických znalostí, zručností a skúseností. Učiteľ by mal 
vychádzať zo všeobecných čŕt a zásad vysokoškolskej pedagogiky a  rozpracúvať osobitnú 
metodiku vednej disciplíny a špecifických metód práce v jednotlivých formách výučby. 
Každý učiteľ má vlastné prístupy, vlastné metódy, ku ktorým dospel a na ktoré si zvykol 
a nadobúda ich rokmi pedagogickej praxe. Do prednášok vkladá svoje vlastné „ja“, ale 
existuje celý rad problémov, ktoré si pri metodickej príprave prednášok musí uvedomiť každý 
prednášateľ. 
 
Z hľadiska prístupu k vypracovaniu prednášky existuje niekoľko základných faktorov, z 
ktorých musí každý prednášajúci vychádzať, ak má prednáška splniť svoj cieľ. Ide o faktory 
ako charakter poslucháčov, vzťah medzi obsahom vedy a obsahom prednášky, časové 
hľadisko prednášky a vzťah osnov, prednášok a seminárov. 
 
Nevyhnutným sa stáva požiadavka priblížiť prednášku charakteru poslucháčov z hľadiska 
prístupnosti a predpokladov, ktoré majú poslucháči pre jej pochopenie. To je prvé metodické 



hľadisko prípravy prednášky a napomáha k dosiahnutiu cieľa. Vzťah medzi obsahom vedy a 
obsahom prednášky znamená, že každá prednáška na musí mať primeranú vedeckú úroveň. 
Problém je v tom, že obsah a rozsah vednej disciplíny je spravidla širší, než obsiahne 
prednáška či kurz prednášok a nie je možné prednášať celý obsah vednej disciplíny a vždy ide 
o výber problémov. Je to tvorivý proces a  učiteľ volí tie problémy, ktoré vytvoria logickú 
štruktúru predmetu a umožnia poslucháčom zvládnuť predmet. Poslucháč ich dopĺňa 
individuálnym štúdiom resp. inými formami výučby. Výber problémov nie je nemenný a je 
nevyhnutné aktualizovať ho po cykle prednášok a pričom  musí vychádzať z poznatkov, ktoré 
nadobudol v predchádzajúcom období. 
 
Každá prednáška je časovo ohraničená, nijaký prednášateľ nemôže byť úspešný, ak to neberie 
do úvahy, preto je potrebné triediť a voliť problémy;  presne stanoviť obsah a rozsah 
prednášky vo vzťahu k rozsahu a obsahu vednej disciplíny. V danom časovom limite treba 
podať poslucháčom určitý ucelený okruh látky. Vzťah osnov, prednášok a seminárov je ďalší 
aspekt, ktorý je dôležitý na splnenie cieľa prednášok v celom kurze. Osnovy predmetu  
predstavujú výber problémov, ktorý je užší ako celá vedná disciplína. Témy prednášok sú 
uceleným prehľadom problémov, ktoré tvoria obsah vednej disciplíny v rozsahu  v akom sa 
vyučuje na vysokej škole. Osnovy musia byť záväzné pre učiteľa a vytvárajú základnú 
logickú postupnosť celého kurzu prednášok.  
 
K príprave prednášky pristupuje učiteľ po ujasnení problémov a naštudovaní obsahu 
problému, ktorý sa má predniesť. Tým vytvára vnútornú logiku prednášky, čo znamená  
tvorivo utriediť problémy a spracovať prednášanú problematiku, teda sledovať logickú niť, 
nadväznosť a postupnosť. Dôležitými aspektmi pri spracovávaní a príprave prednášky sú : 
Použitie definícií pri prednáške. Ani jedna definícia nedáva verný obraz mnohostrannosti 
a zložitosti problému, ale obsahuje len podstatné stránky a súvislosti. Využitie definícií je 
možné pomocou formálno-logického prístupu. Je to taký prístup, že najprv sa uvedie 
definícia, potom sa rozoberajú jednotlivé jej zložky, resp. uvedú príklady. 
Analogickým problémom je použitie citácií, ktoré nemôžu nahradiť dôkladný výklad 
problému, ani nemôžu slúžiť ako jediné dôkazy a logické argumenty. Slúžia na oživenie 
prednášky resp. môžu podčiarknuť nejakú dôležitú skutočnosť a pod. 
 
Učebnica a prednáška. Prednáška je živý výklad a prednes jednotlivých tém, ktorý odznieva v 
živom, tvorivom ovzduší posluchárne. Ani najlepšia učebnica nemôže nahradiť prednášku, 
ktorá je starostlivo metodicky pripravená a ktorú má prednášajúci dobre obsahovo zvládnutú.  
Prednáška má za úlohu vzbudzovať záujem poslucháčov. K najúčinnejším metódam patrí 
vytyčovanie a nastoľovanie problémov, aby sa nad nimi poslucháči zamýšľali. Cieľom je 
zaujať, podať a vysvetliť problém tak, aby bol jasný a nastoliť ho tak, že ide o vedecký 
problém. Prednáška musí mať tzv. problémový charakter, nemôže byť len konštatáciou 
hotových vedeckých právd, pretože v takomto prípade poslucháčov presvedčíme, že postačí 
vlastné štúdium. 
 
Dôležitým aspektom na to, aby sme vzbudili záujem poslucháča je reč a jazyk prednášateľa. 
V prednáške sa používa vedecké vyjadrovanie a vedecký jazyk. Problémy sa vysvetľujú 
pomocou vedeckých pojmov, definícií, schém, diagramov, čísiel, formulácií, skratiek a pod. 
Prednáška musí odznieť v spisovnom jazyku, teda gramaticky správne. 
V  jednotlivých predmetoch sa používa špeciálna terminológia, ktorá je utriedená pre každú 
vednú disciplínu a samozrejme časovo podlieha zmenám, ktoré musia byť v prednáške 
zakomponované. Ďalším aspektom je sama reč, jazyk a štýl, ktorý prednášateľ používa. Reč 
musí byť zrozumiteľná, jasná a používajú sa radšej kratšie vety a pod. Častá chyba pri 



prednášaní je, že učiteľ začne jednu vetu, prejde na druhú bez toho, že by prvú dokončil 
a nakoniec sa stratí v spleti viet, či v príliš dlhom súvetí. Tempo výkladu musí byť primerané 
a v žiadnom prípade sa nemá diktovať látka a pod. Samozrejme učiteľ môže nadiktovať 
nejakú dôležitú skutočnosť, definíciu či tvrdenie, ale za tým by mal nasledovať výklad 
problému. Prednášateľ musí venovať pozornosť štýlu a forme prednesenia t.j. musí dbať na 
formálnu stránku prednášky. Je užitočné zlepšovať a zdokonaľovať štýl prednášky. Naučiť sa 
prednášať zrozumiteľne, dostatočne nahlas, intonovať a pod. 
 
Nemenej dôležitým z hľadiska metodiky je spôsob písomnej prípravy prednášky vo vzťahu k 
jej predneseniu. K hlavným spôsobom  písomnej prípravy prednášky patrí napísanie celého 
textu prednášky, napísanie rozvinutých téz resp. rozšírenej osnovy a prednášanie bez 
písomných podkladov, t.j. tvorba prednášky priamo v posluchárni. 
Čo si vlastne napísať, či len tézy, či ju čítať, to závisí od každého učiteľa. Mladším učiteľom 
sa odporúča napísať celý text prednášky, ale neodporúča sa jej čítanie, prednes musí byť 
voľný, aj keď je potrebné mať po ruke text, pre zachovanie logickej náväznosti a v prípade, že 
niečo odpúta pozornosť učiteľa. Pri prednáške z celého cyklu prednášok je nevyhnutné 
sledovať logiku celého predmetu a svoju prednášku začínať nadviazaním na predchádzajúcu 
a končiť poukázaním na problematiku, ktorá bude nasledovať.  
Pri dodržiavaní predchádzajúcich aspektov prednáška dobre zapôsobí na poslucháčov, zaujme 
ich a utvára sa pracovné a tvorivé ovzdušie v posluchárni. To sú pozitívne črty prednášky a 
prejavujú sa len vtedy, keď je prednáška dobre pripravená, na dobrej teoretickej úrovni, keď 
sa v nej problémy vytyčujú a riešia. 
 
Ďalším prístupom je, že učiteľ si neberie na prednášku nijaké písomné podklady a prednášku 
fakticky tvorí priamo pri jej prednášaní v posluchárni a má rovnaké prednosti ako voľne 
prednášaná z rozvinutých téz, ale vyžaduje svedomitú bezprostrednú prípravu učiteľa na 
prednášku. Tento spôsob je možný skôr pri populárnych prednáškach, prípadne pri niektorých 
témach, ktoré má učiteľ zvlášť rozpracované, alebo ktorými sa vedecky zaoberá.  
Pri každom spôsobe prípravy prednášky je nevyhnutným atribútom učiteľa a jeho záväzná 
systematická bezprostredná obsahová príprava na každú prednášku a neustále pretváranie 
metodiky prípravy a prednášania. 
 
Voľba metodických prístupov v prednáške závisí od mnohých skutočností, od prednášateľa  a 
od jeho skúseností, od jeho bezprostrednej prípravy a metodického zdokonaľovania sa. 
Nevyhnutnými atribútmi dobre odvedenej prednášky sú aj ďalšie ako vytváranie tvorivého 
pracovného ovzdušia a nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Nedá sa presne vymedziť, ale 
učiteľ ho priamo cíti a jeho úlohou je na začiatku prednášky ho vytvoriť a neustále ho 
sledovať resp. nadväzovať a vytvárať, ak sa jeho kontinuita prerušila.  
Kladenie otázok poslucháčov v priebehu prednášky síce prerušuje učiteľov výklad, ale 
nenarušuje tvorivé ovzdušie, naopak je jeho prejavom, ak otázka smeruje priamo k problému 
a bezprostredne nadväzuje na učiteľov výklad. Pozornosť poslucháčov je nielen  príznakom 
tvorivého ovzdušia, ale aj jeho nevyhnutným predpokladom. Aktívne pracuje spravidla len 
určitá časť študentov a ďalšia časť len pasívne sleduje prednášku. Je to pochopiteľné, lebo nie 
všetci študenti majú rovnaké predpoklady pre takúto aktívnu prácu, nemajú o ňu všetci 
rovnaký záujem. Aká veľká je časť takýchto poslucháčov, závisí od viacerých okolností: 

- od ich aktívneho prístupu; 
- od organizovania a od kontroly ich systematickej práce na seminároch; 
- od nevyhnutnosti zúčastňovať sa prednášok; 
- od náročnosti pri skúškach; 
- od vzťahu prednáška – seminár; 



- od existujúcej literatúry z daného predmetu.  
  
Utvorenie a rozvíjanie pracovnej tvorivej atmosféry alebo negatívne pôsobenie na pracovnú 
atmosféru je ovplyvňované viacerými objektívnymi (prostredie posluchárne, akustika, 
zaradenie do rozvrhu hodín, hlučné či tiché prostredie školy, dostatok učebných pomôcok 
a pod.) a subjektívnymi faktormi. K subjektívnym faktorom, ktoré priaznivo alebo 
nepriaznivo vplývajú na tvorivé ovzdušie, možno uviesť na strane učiteľa jeho disponovanosť 
alebo indisponovanosť, dobrý alebo slabší hlasový fond, získanú alebo nezískanú autoritu, 
ráznosť a rozhodnosť alebo mäkkosť pri udržiavaní poriadku v posluchárni a pod. Treba však 
uviesť, že niektoré učiteľove nedostatky môžu vyvážiť jeho silnejšie stránky. Na strane 
študentov to môže byť sviežosť alebo únava, väčšia či menšia pripravenosť na počúvanie 
prednášky na vysokej škole, rovnorodosť alebo rôznorodosť kolektívu v predpokladoch 
a záujmoch o štúdium, momentálna nálada jednotlivcov, ktorí môžu rušiť prednášku, ak si 
učiteľ skoro neurobí poriadok, ďalej sú to okolnosti, ako je skúšobné obdobie, čas pred 
voľnom a pod.  
Súhra viacerých nepriaznivých okolností môže tvorivé pracovné ovzdušie úplne znemožniť. 
Učiteľ sa márne snaží a usiluje, prednášku síce prednesie, ale nie je to ono, čo by to malo byť. 
Po takejto prednáške cíti, že sa mu nevydarila, že nesplnila svoje poslanie. Hoci ho to stálo 
veľa námahy, nepodarilo sa mu nadviazať kontakt s poslucháčmi a utvoriť tvorivé pracovné 
ovzdušie. 
 
Na druhej strane za normálnych, prevažne priaznivých objektívnych i subjektívnych 
podmienok prednáška prebehne normálne, s potrebným pracovným tvorivým ovzduším, ktoré 
učiteľ za aktívnej účasti študentov hneď na začiatku prednášky vytvoril, sledoval a rozvíjal, 
v prípade narušenia opäť bez ťažkostí obnovil a udržiaval až do konca hodiny. Po skončení 
prednášky sám cíti, že sa mu podarila, ešte aj potom je pod jej dojmom, myšlienky mu ďalej 
víria v hlave, opäť si predstavuje jej priebeh a preveruje si, či všetko povedal, čo chcel a mal, 
uvedomuje si, kde mal použiť iný argument, aký metodický prístup a pod. Takto si prednášku 
zhodnocuje a uvedomuje si, v čom ju môže pri ďalšom prednesení ešte zlepšiť. 
 
Učiteľ má sledovať atmosféru a jej má prispôsobiť tempo výkladu. Po prednesení 
obťažnejších a náročnejších partií na abstraktné myslenie študentov, je vhodné osviežiť 
výklad odbočením na ľahšie problémy (krátky a vhodný vtip, príklad, citát), čo oživí výklad 
a uvoľní napätie a potom opäť pokračuje v tvorivej práci. 
 
Na konci prednášky učiteľ zhrnie prednesenú látku, zopakuje jej hlavné, kľúčové problémy, 
poukáže prípadne na literatúru, v ktorej sa o prednášaných problémoch dozvedia viac pri 
individuálnom štúdiu. Zhrnutie je preto zvlášť dôležité po zakončení určitej ucelenej témy. 
Metodická stránka prípravy a prednesenia prednášky je len jednou stránkou prípravy učiteľa. 
Je to však veľmi dôležitá a podstatná stránka, jej zvládnutie je účinným nástrojom pôsobenia 
na študentov a zabezpečuje účinnosť jeho práce a efektívnosť celého vzdelávacieho procesu. 
Získavaním ďalších metodických skúseností a návykov a ich rozvíjaním zvyšuje učiteľ túto 
účinnosť a zabezpečuje rast kvality vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých formách 
výučby a nevyhnutne tak prispieva k zvyšovaniu efektívnosti vzdelávania a k formovaniu 
kvalitne pripraveného poslucháča. Uviedli sme základné atribúty metodickej stránky jednej 
z foriem výučby, a to prednášok, ale dôležité z hľadiska zvyšovania kvality pedagogického 
procesu sú aj metodické aspekty seminárov a skúšania ako ďalších foriem vysokoškolského 
vzdelávania.     
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RESUMÉ 
Cieľom príspevku je upozorniť na najdôležitejšie atribúty metodiky prípravy prednášky  
a metodiky prednášania. Je to oblasť, ktorá je obzvlášť dôležitá pri zvyšovaní kvality 
v jednotlivých formách pedagogickej činnosti, ktorým sa nie vždy venuje dostatočná 
pozornosť. Poukázaním na dve dôležité stránky prípravy vysokoškolského učiteľa, a to na 
bezprostrednú obsahovú prípravu a na metodickú prípravu učiteľa, sa autorka pokúsila 
priblížiť jeden z najdôležitejších úkonov, ktoré vysokoškolský učiteľ musí zvládnuť, teda 
metodiku prednášania a prípravy prednášky.  
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Nepřednesené příspěvky 
 
 
Dvě tváře konkurence        
Jaroslav A. Jirásek  
 
Konkurence je „přírodou“ kapitálu. Teprve v konkurenci se rozehrává celý „mechanismus“ 
vyhlídky na zisk (nebo ztrátu), tlaku na zlepšování výrobku, služby nebo procesu, motivace 
intelektu a sobectví. Konkurence se také vyvíjí, má svoje „dějiny“.     
V právě uplynulém století konkurence měnila tvář. Jedna tvář jí zestárla, druhá – mladá – 
dospívala. Z předminulého storočí přecházel „big business“. Velcí podnikatelé se prosazovali 
obřími podniky. Theodor Dreiser je vylíčil v dramatickém románu „Titáni“. Carnegie vytvořil 
říši ocelářství, Mellon uhlí, Rockefeller nafty, Du Pont de Nemours chemie a potom 
automobilů, Ford automobilů, Vanderbilt železnic atd. První (dolarový) miliardář U.S. Steel 
se ohlásil roku 1905. Vznikl problém, jak ovládat rostoucí podniky. 
 
Stará tvář – „big business“ a taylorismus 
Na počátku nového století se prosazoval i způsob, jak „big business“ zdokonalovat. Frederik 
Winslow Taylor praktikoval „úkolové řízení“, při němž každý dělník měl dostat svůj 
oddělený úkol a měl být placen podle plnění. Když jej napadli američtí odboráři, že ničí 
americkou pracovní sílu, začal svou metodu nazývat „vědecké řízení“ (scientific 
management) a pod tímto titulem vešla do dějin manažmentu. Uplatňovala se jako „měřit a 
počítat“, jak bylo zvykem v „tvrdé vědě“ (matematicko-fyzikální), a dávala naději na „exaktní 
zákony predikce“.78 
„Titáni“ podnikání nevynikali intelektuálními přednostmi. Řídili většinou intuitivně. Když 
jednou zemřel stařešina Du Pontů, nebyl nikdo schopen říci, co všechno podniku patří. Šéf 
nosil podnik po kapsách. Ten, komu připadlo vnést do organizace velkých podniků pravidla, 
byl Alfred Sloan, designovaný ředitel General Motors. Zpočátku pozadu za Ford Motors, ale 
potom, kdy navrhl široký program vozů „pro každou kapsu“, vedoucí průmyslový podnik. 
A. Sloan zavedl úzké vrcholové vedení, dělené na finančně obchodní a technicko-výrobní, 
k němu stejně dělený štáb odborníků, a soubor podřízených divizí, které realizovaly výrobu a 
prodej jednotli-vých kategorií vozů.79 Sloanova struktura se natolik osvědčila, že se záhy stala 
prototypem všech velkých podniků, a dokonce po celém světě. Po desítky let se organizační 
struktury velkých podniků podoba-ly jako vejce vejci. 
A. Sloan se snažil o „profesionálního manažera“. Podle něj řízení podniků měla být profese, a 
kdo ji ovládá, měl být převoditelný z podniku do podniku. Měl rádce, kterému předkládal 
všechny své návrhy, byl jím Peter F. Drucker (mezi jiným také doctor honoris causa na VŠE 
v Praze); ten však nesouhlasil a namítal, že vrcholový manažer nemá být pouhým cvičeným 
odborníkem, profesionálem řízení, ale má se podílet na podnikání.80 
Řekněme, že první tvář konkurence byla již dostatečně vylíčena. Hlavním činitelem je podnik, 
který se zvětšuje, představuje „big business“ a jeho růst se opírá o řadu metod, namířených na 

                                                 
78 Od roku 1920 to bylo východisko také československého podnikového řízení. Ve Washingtonu působil 
československý vědecký atašé, který včas rozpoznal růstové možnosti „vědeckého řízení“ a přenášel je domů. 
Díky tomu se v Praze roku 1924 konal první světový kongres řízení. (Po další dva roky byla Praha středem 
řízení, pak štafetu přejala Paříž.) F. W. Taylor byl nejvýznačnější, nikoli však jediný; česká škola řízení se 
přiklonila k F.B. Gilbrethovi. Zatímco Taylor vyhledával nejschopnější dělníky s pomocí stopek, a nechával na 
nich, aby vy-hledali nejvhodnější postup, Gilbreth analyzoval proces, usnadňoval práci, zavá-děl technické 
pomůcky. Taylorismus jako snazší se prosadil zřetelněji. 
79 „Nechte mi sto padesát členů mého štábu, řekl A. Sloan, a já vám do deseti let obnovím General Motors.“ 
80 P.F. Drucker poznamenal, že A. Sloan jej vždy požádal o radu, ale stejně na ni nedbal. 



zlepšování těch či oněch jednotlivých výsledků. Je to podnik, který reaguje na trh a proto jej 
studuje a snaží se mu vyhovět. 
Většina našich škol byznysu a také poradenských nabídek se zabývá dosud tímto typem 
podniku a jeho úlohou v konkurenci. 
 
Nová tvář – ne pouze zlepšování, nýbrž změna 
Nové poslání konkurence navodil Joseph A. Schumpeter. Rádi se k němu hlásíme, ačkoli 
kromě toho, že se u nás narodil (v Třešti) a do šesti let tu trávil dětství, ostatní formativní 
podněty získával v Ra-kousku, Německu, Británii a konečně v Americe jako světoznámý 
profesor na Harvardově vysoké škole byznysu. 
Řada učenců, řekněme, že vyzvedneme trojici Thorstein Veblen, Joseph Schumpeter, John 
Kenneth Galbraith, vycítila, že podniky jsou vtahovány do zrychleného pohybu. Schumpeter 
výrazně formuloval, že organizace podniku není od toho, jak se převážně soudilo, aby jeho 
funkce fixovala, vnášela do nich stálost, trvalost, dlouhodobost, nýbrž zcela naopak, aby je 
neustále předělávala a vedla po cestách změny. 
Kdo má kapitál, nečeká na poptávku zvenčí, ale sám vytváří novou nabídku. Zasahuje do 
kapitálu, který se opotřeboval, zastaral a ztrácí ziskovou míru, nahrazuje jej novým, čerstvým, 
s vyšší ziskovou mírou. Schumpeter nazval tuto ingerenci „tvořivou destrukcí“ (crea-tive 
destruction) a její efekt „inovací“. Vznikl podnik, který vstupuje do konkurence ne tím, že se 
tak či onak zlepšuje, ale že se neustále zevnitř mění. 
Adam Smith nazval samočinnou funkci trhu jako „neviditelnou ruku trhu“ (v celém svém 
obšírném díle tak učinil třikrát, ale výraz se zřetelně ujal). J. K. Galbraith ukázal, jak velké 
podniky dokáží tuto neviditelnou ruku přeměnit na „viditelnou ruku“ své odbornosti a 
nahradit živelnost – v nějaké míře - uspořádaným postupem. Podnik není volný v tom, jak si 
počíná, omezují jej „vyvažující síly“ (counter-vailing powers), jako jsou poptávka, doprava, 
odbory, školství atd. Zatímco Schumpeter spatřoval zdroj změn zevnitř podniku, Galbraith 
vzal v úvahu „protější břeh“. 
První, kdo se ujal schumpeterovského podniku, byli Japonci. Připomíná se, jak Douglas 
MacArthur, správce poraženého Japonska, přizval E. W. Deminga, J. A. Jurana a ti učili 
Japonce novému americkému řízení. V soustavě opatření vytkli důraz na jakost. Je však třeba 
přiznat japonským organizátorům jejich vlastní příspěvek. Byla to především Toyota, kdo 
pochopil schumpeterovskou výzvu. 
Když zpřítomňujeme, co japonští odborníci vnesli do podniku, obvykle zůstáváme u „just-in-
time“ a snad „kaizen“. Ale japonský přínos byl podstatnější. Původně byl japonský průmysl 
včleněn do velkých průmyslových „rodů“ (zaibacu). MacArthur je rozpustil, ale dál se 
nepouštěl, velký japonský průmysl Američané potřebovali v korejské válce. Vyvíjel se 
v regulovaném prostředí průmyslových „rodin“ (keirecu), s významným podílem Ministerstva 
zahraničního obchodu a průmyslu (MITI).  
Analýza amerického průmyslu vyjevila, že jeho procesy jsou pomalé, samá pauza, podniky 
příliš centralizované, dělníci vyloučení ze zdokonalování. Japonské podniky, jež se vlastnily 
navzájem (nikomu neplatily dividendy), vtáhly kdekoho do změn, zavedly všeobecné právo 
přerušit výrobní proces, kdyby se ukázalo, že plodí chyby, dělníci, kteří se projevili jako 
hybná síla změn, byli povyšo-váni, třebas až do vedení výroby a obchodu. 
Podnik pouze nereaguje na poptávku, ale vytváří nový trh. (Kdo nedokáže spojovat marketing 
se strategií, nemá zde co dělat.)  
Konosuke Macušita, jeden ze strůjců japonského „zázraku“, který tak výrazně předčil 
americkou výrobu, až se v automobilech stala dovozní, řekl: „My vyhrajeme, a vy prohrajete. 
S tím nic nesvedete. Protože máte hlavu plnou velkého byznysu a taylorismu“. Američanům 
se ani dodnes nepodařilo vyrovnat neblahý rozdíl. Protože ten nespočívá v jednotlivých 
metodách, nýbrž v základním pojetí proměnlivého podniku. 



 
Obměny podniků v národních poměrech 
Ekonomika se nadále pěstuje v národních hranicích, a obecný ekonomický pohyb nabírá 
národní osobitosti.  
Německo si vypracovalo formu „specializace“ malých a střed-ních podniků. Vyznačovaly se 
speciálními až jednoúčelovými stroji, hojným vybavením přípravky a měřidly, také širokými 
schopnostmi dělníků a vzdělaností mistrů (zpravidla prošel aspoň nižší průmyslov-kou). 
Inženýři a dělníci si často udrželi přímý styk a domlouvali se na technických řešeních (v 
podnicích mohl být zkušený pracovník jmenován „podnikovým inženýrem“ 
(Betriebsingenieur). 
Od konce šedesátých do začátku osmdesátých let italská ekono-mika rostla nejrychleji ze 
všech. Dynamický růst byl příznačný zejména pro provincii Reggio Emilia s vedoucím 
městem Modenou. Itálie se zřetelně odlišuje od jiných ekonomik velkým trvalým podílem 
středních firem. Nejsou to firmy, jako mnohde jinde, na přechodu od malých k velkým, ale 
jsou trvale střední. V textilu této provincie se demonstrovaly možnosti průmyslových 
„klastrů“ (cluster). Podniky vstoupily do společenství, rozdělily mezi sebe výrobní a prodejní 
funkce, a díky tomu, že mohly lépe soustředit tvůrčí práci, opakovanost výroby a nižší 
náklady, obstály poměrně lépe před náporem asijského levného textilu. 
Švédsko rovněž upoutalo světovou pozornost specializací založenou na vyspělých strojích. 
Švédští organizátoři hájili názor, že výkon obecně záleží ze čtyř pětin na stroji, a nikoli na 
dělníkovi. Prosluli vynikajícími stroji, byli druzí na světě v robotizaci. Inženýři a dělníci byli 
dobře připraveni. Závody členili na malé dílny, každá samostatná ve svém rozhodování o 
práci (až po pružnou pracovní dobu), sociálních funkcích (umývárny, šatny, jídelní prostory) a 
spolurozhodování. Malé rozdíly ve mzdách a platech usnadnily přesuny v zaměstnání 
(například zrušení loděnic a přechod lidí do jiných oborů). 
My jsme pozornost světa neupoutali, ačkoli jsme měli čím. V šedesátých a sedmdesátých 
letech jsme rozvinuli „typovou technologii“, která umožňovala vystoupit na vyšší úroveň 
výroby.81 V oné době jsme byli blíže „nové konkurenci“, než jsme dnes (kdy jsme zahlceni 
nesdruženými malými podniky). 
Postupně se výroba i obchod propojovaly s informačními tech-nologiemi. Po léta se potvrzuje 
empirický „Moorův zákon“, že čipy se zvětšují na dvojnásobek každých půldruha roku, a 
v téže době náklady na ně (hradlo) klesnou na polovinu. Informatizace umožnila překonávat 
omezení času i prostoru a přispívala tak k proměnám výrobků, služeb, procesů i organizace. 
Manažerská obec si láme hlavu nad výrokem (Johna) Maynarda Keynese, který od třicátých 
let ideově dominoval čtyři až pět deseti-letí: „ideje ekonomů a politických filozofů, ať už jsou 
dobré nebo špatné, bývají mocnější, než se soudí. Vskutku svět se neřídí skoro ničím 
jiným…“ Organizační výstavba podniků si skutečně zachovává pozoruhodnou stálost. 
Mezi válkami v mnohých zemích působily „kartely“. V Německu jich bylo 2 800. Podobně 
existovaly v Itálii, ve Španělsku, ve Švýcarsku, ve Skandinávii. V kartelech byla 
suspendována část konkurence. Z podniku do podniku chodily skupiny odborníků a 
stanovovaly úrovně výkonu na bázi toho, čemu dnes říkáme „nejlepší praktiky“ (best 
practices). 
 
Závěr 
Přechod od „staré“ konkurence k „nové“ nadále tvoří hlavní náplň soudobé manažerské 
strategie. 
                                                 
81 Výrazně to uváděl titul článku “Závod těžké kusové výroby zhotovuje součásti sériovými metodami“, na 
podkladě především zkušeností tehdejší 1. brněnské. Ojedinělé nápodoby se našly v německém a britském 
strojírenství. Českosloven-ské podniky byly světově unikátní i v tom, že plánovaly rozvoj inovací (v soustavě o 
9 kategoriích), a směřovaly k vyšším kategoriím inovací. 



 
 
Univerzita jako subjekt znalostní ekonomiky a faktor růstu konkurenceschopnosti 
Božena Kadeřábková 
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Anotace: Příspěvek je věnován problematice vlivu univerzit na kokurenceschonost  tedy 
formám „produktů“ univerzity a jejich  dopadům, které mají  v reálné ekonomice a jejich 
měření. 
 
Keywords: knowledge economy, university, competitivness, spillowers 
 
Summary: This paper is focused on the issue of the role of universities in rising 
competitivness, that meas on sorts of universities´“products“, their impacts  and their 
measurement in the real economy. 
 
Diskuse o úloze znalostí v soudobém reálném ekonomickém životě vedly k označení soudobé 
ekonomiky jako ekonomiky znalostí. Lze však také souhlasit s tvrzením, že jistý stupeň 
znalostí byl potřeba vždy. Úroveň znalostí vždy představovala  konkurenční výhodu. Samotný 
vznik a šíření znalostí se staly v posledních 25 letech předmětem výzkumu a součástí řady 
ekonomických teorií mezi něž patří zejména teorie endogenního růstu a teorie lidského  
kapitálu aj. Tento výzkum souvisel se změnami v globální ekonomice a s nimi spojenými 
hlubokými změnami v konkurenceschopnosti jednotlivých oblastí a regionů. Ekonomický 
pokles v 80. letech ve vyspělých ekonomikách předznamenal zhoršení pozic tradičních 
průmyslových odvětví, což vedlo k vlně preferencí vlastních regionů ze strany politických 
představitelů  jak ve státních tak mezinárodních orgánech a organizacích a ke vzniku řady 
programů zejména na podporu znalostní infrastruktury. Byly to právě univerzity, které se jako 
1. v těchto programech angažovaly. To podnítilo výzkum samotného vztahu mezi produkcí 
znalostí a regionálním ekonomickým růstem a konkurenceschopností regionu. 
 
Univerzity vyspělých zemí se v průběhu posledního čtvrt století proměnily v rozhodující typ 
organizace, která produkuje znalosti. Tato skutečnost vyvolává diskusi k otázkám typu: 
podporovat univerzity, i když se neprojeví zvýšení konkurenceschopnosti regionu, která z 
aktivit univerzity je nejdůležitější pro růst konkurenceschopnosti: je to výuka, základní 
výzkum, technologický transfer, napojení firmy na výzkum či jiná aktivita, jakým 
mechanismem se znalosti dostanou do regionu: je to spíše cestou transakcí či cestou 
spillowers, či tzv. milieu effects, které jsou specifickým typem lokalizačních úspor, jaké jsou 
kritické faktory, které ovlivňují produkci znalostí na univerzitách, aj.? 
 
Literatura, která se zabývá  těmito problémy potvrzuje, že jde o širokou paletu cest, kterými 
se univerzity mohou přispět přímo i nepřímo k růstu konkurenceschopnosti a k 
ekonomickému růstu. Univerzita produkuje více produktů a univerzity si v rámci 
legislativních, kulturních a politických omezení mohou vybrat optimální produkt mix v 
závislosti na změnách na trhu a změnách ve financování. Nejúplnější výčet produktů 
university podává Godstein, Maier, Luger (1995). Jde o: tvorbu znalostí, tvorbu lidského 
kapitálu, transfer existujícího know how, technologické inovace, kapitálové investice, sdílení 
znalostní infrastruktury, sdílení regionálního milieu, podílení se na regionálním, státním či 
firemním řízení. Potenciální dopady těchto produktů zahrnují jak růst produktivity, tak 



podnikové inovace, vznik nových firem, zvýšení regionální kreativity  a další efekty jak 
ukazuje graf č. 1. 
 
Graf č. 1 Vztahy mezi produkcí univerzity a jejími efekty v ekonomice 
 
 
 

 
 
Je pochopitelné, že různé produkty se podílejí různou intenzitou na jednotlivých dopadech do 
ekonomiky. Např. vznik znalostí ovlivňuje zejména zvýšení regionálních kapacit pro 
udržitelný růst a regionální kreativitu. Tvorba lidského kapitálu ovlivňuje nejvíce produktivitu 
práce, podnikové inovace a vznik nových firem, zatímco transfer stávajících technologií  
ovlivňuje především produktivitu a podnikové inovace. Podnikové inovace a vznik nových 
podniků jsou ovlivňěny hlavně technologickými inovacemi. Kapitálové investice znamenají 
především vznik nových podniků a souvisí s výdajovými dopady v ekonomice. Znalostní 
infrastruktura ovlivňuj především regionální kreativitu a zvyšuje regionální kapacitu pro 
udržitelný rozvoj. Stejný efektu má i regionální millieu a účast na řízení. 
 
Problém vztahu mezi produkcí znalostí a růstem regionální konkurenceschopnosti a 
ekonomickým růstem lze zkoumat dvěma způsoby a to: 
1. prostřednictvím případových studií, nebo 
2. ekonometrickým modelem vztahu mezi produkcí znalostí a spillowerů. 
 
Případová studie umožní ohodnotit přínos konkrétní univerzity ke zvýšení 
konkurenceschopnosti regionu a k ekonomickému růstu. Využívá se přitom input-output 
regionální model, který vypovídá o efektech výdajů organizace na regionální produkci, 
výdělky, zaměstnanost aj. Rovněž lze využít dotazníkového šetření vzorku firem a organizací 
v regionu, které jsou dotazovány na jejich hodnocení významu univerzity pro jejich 
rozhodnutí o lokalizaci firmy, o vlivu na jejich produktivitu a konkurenceschopnost produkce, 
inovace, počet zaměstnanců, a tím na regionální zaměstnanost, imigraci práce do regionu, růst 
lidského kapitálu aj. Případové studie mají výhodu v získání původních dat a generují 
informace o vlivu univerzity na konkurenceschopnost a ekonomický růstu regionu, vypovídají 
i o dalších stimulačních efektech univerzity na ekonomické prostředí regionu v rámci 
kreativního milieu. Případové studie umožní získat přehled o technologických transferech, 
technologických inovacích, patentech a licencích i o spin-off-podnětech. 
 



Ekonometrický model je většinou založen na Cobb-Douglasově produkční funkci obohacené 
o výdaje na vědu a výzkum v modifikaci Jaffa (1989). Tímto způsobem lze postihnout 
spillovwers univerzitního výzkumu na lokální inovace. 
 
Existují i jiné způsoby např. speciální regionální modely jak zjistit znalostní spillovery. V 
podstatě platí,že znalosti jsou produktem organizace, mají jedinečnou kvalitu, což činí z 
univerzit specifickou organizaci ne jen takovou, která nakupuje vstupy a zaměstnává lidi. 
Existují pozitivní externality a výnosy z produkce znalostí ve formě prostorových přesahů - 
spilloverů, které vedou k vyšší úrovni inovačních aktivit v regionu. Ale tento efekt není 
nekonečný. problémy jsou i s jeho měřením. Jak se bude měřit produkce univerzit. Je to počet 
patentů, asi ne, protože ve všechny inovace jsou patentovatelné. Inovace jsou obsaženy ve 
vědeckých statích, expertizách atd. některé výzkumy ukazují, že uvedené efekty se významně 
projevují až od 2. poloviny 80. let. Před tímto obdobím se neprojevovaly zřetelně.  
 
Studie, které by prokázaly tyto efekty v ČR by znamenaly, že česká ekonomika konverguje k 
vyspělým ekonomikám, zvyšuje svou konkurenceschopnost a znalosti se v ní staly 
podstatným faktorem ekonomického růstu. Takové výzkumy nejsou provedeny. Některé 
efekty produkce univerzit lze měřit relativně jednoduše. Např. jedním faktorem přínosu 
univerzit k regionálnímu rozvoji je, když průměrné výdělky v regionu či mikrogerionu s 
univerzitou jsou vyšší než v mikroregionu bez univerzity. Zároveň vy v takovém regionu 
měla být nižší nezaměstnanost. Dalším ukazatelem by mohl být počet uživatelů internetu na 
1000 domácností. Počet absolventů v populaci  je měřítkem zvyšování kvality lidského 
kapitálu a součást regionálního millieu. Tím v podstatě nevíme, jak je naplňována koncepce 
reformy VŠ resp. její aktualizace. Jejich cíli je růst konkurenceschopnosti terciálního systému 
vzdělávání jako předpokladu  a motoru ekonomického růstu, rozvoje lidských zdrojů atd.  
Obě koncepce spolu se Strategií udržitelného růstu ČR navazují na Boloňský a Lisabonský 
proces.  
 
Ačkoli se výdaje na vědu a výzkum zvyšují, jejich výše zaostává za průměrnými hodnotami 
EU. Cílem je v r. 2010 dosáhnout 1 % výdajů na vědu a výzkum z HDP veřejných zdrojů a  
2 % HDP ze soukromých zdrojů. Měly by to být univerzity, které zvýší podíl na těchto 
prostředcích neboť podle Haasze a Ježka (2004) je efektivnost využití těchto prostředků na 
univerzitách vyšší ve srovnání s jinými subjekty  vědy a výzkumu. Přínos univerzit resp. 
fakult je silně diferencovaný, protože řada z nich se nedostala nejen do skupiny s mezinárodní 
publikací s impaktfaktorem, ale skončila ve skupině, která neměla žádný záznam v RIV, což 
jest alarmující. Podle  Analýzy stavu výzkumu je rovněž i počet patentů  na i mil obyvatel je 
pod nízký. Počet doktorandů v technických a přírodních vědách jako další ukazatel spíše v ČR 
stagnuje a tak snad lepší hodnocení je pouze u spolupráce VŠ s praxí, i přes m¨nízké procento 
soukromých zdrojů při financování výzkumu. 
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Problematika vzdělání a zaměstnanosti v periferních oblastech regionu 
(Z výzkumu působení přeshraničních vlivů na život  a chování lidí v pohraničí České 
republiky ) 
Igor Pleskot 
 
Úvodem poznámka: 
Toto vystoupení se opírá o zkušenosti autora se studenty zvláště prvých ročníků fakulty 
sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L. a o některé poznatky z 
probíhajícího výzkumu změn života a chování lidí v pohraničních pásmech ČR a změnách v 
rozvoji pohraničních regionů ČR. 
Jde o projekt výzkumu: „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého 
pohraničí“, zařazený do Národního programu výzkumu v tématickém programu TP-5 jako 
dílčí program DP-1 pod č. 1J 045/05-DP 1, (součást programu "Moderní společnost a její 
přeměny"), na léta 2005 až 2007.   
 
Realizace projektu se dnes účastní vedle vedoucího projektu prof. Ing. Františka Zicha DrSc. 
šest členů katedry sociální práce: ved.katedry PhDr. Petr Balek, Mgr. Petr Matoušek, Mgr. 
Radka Michelová, doc. PhDr. Igor Pleskot, Csc., PhDr. Alice Reissová a Mgr. Dita 
Štyvarová. 
(V loňském roce proběhla prvá část programu, jehož těžištěm byla analýza dat, dále práce s 
experty a interpretace jejich výroků. Podrobné výsledky této etapy jsou obsaženy ve 
sbornících „Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky“.-
Výsledky expertního dotazování(1) a II.-Sborník podkladových studií(2) 2005, UJEP FSE 
Ústí n. L. Proto se dále o nich zmíním jen v hlavních rysech. 
 
V letošním roce proběhlo representativní dotazníkové šetření souboru cca tří tisíc respondentů 
v celém pohraničním pásu republiky, jehož data jsou nyní strově zpracovávána a přistupujeme 
k jejich interpretaci. Vedle toho probíhá zpracování jednotlivých studií vybraných 
pohraničních mikroregionů, převážně městského typu. Výsledky letošní fáze výzkumu budou 
prezentovány na pracovním semináři koncem tohoto kalendářního roku a publikovány v 
samostatném sborníku. V příštím roce proběhne konečné zpracování.  
 
Základní charakteristika dosavadních poznatků šetření:  
Na chování, životní podmínky a rozvoj pohraničního pásma ČR působí vliv sousedního 
příhraničí jako součást celkových systémových změn od r. 1990. Intenzita působení 
jednotlivých „sousedů“ je rozdílná a její výše závisí na ekonomické úrovni souseda a 
rozdílech ekonomických potenciálů. Oslabení hraničních barier vede k lepšímu poznání 
souseda, doposud však koncept „přeshraničního regionu“ není populací (na obou stranách) 
reálně akceptován."Periferní charakter" pohraničního pásu doposud nemizí a podobně jako ve 
vnitrozemí závisí na vzdálenosti (či absenci) správních a průmyslových center a nízké úrovni 
dopravní infrastruktury. To se projevuje jako bariéra příležitosti ke vzdělání a jako bariéra 
pracovní příležitosti v místě odpovídající získanému vzdělání a kvalifikaci (1)  
Lze tedy říci následující: 

- rozhodující vliv na změny pohraničí má celková změna sociálně-ekonomického 
systému , ke které došlo od listopadu 1989, otevření hranic a možnosti vzájemného 
ovlivňování je pouze jejím důsledkem a působí jako  součást těchto změn . 

- v tomto ohledu se pohraničí neliší od vnitrozemí 
- periferní charakter pohraničního pásu se doposud neztrácí a závisí (podobně jako 

ve vnitrozemí) na absenci či malém zastoupení správních center a rozvíjejících se 
průmyslových oblastí, které umožňují i větší zastoupení a prosperitu služeb 



- k oslabování  tohoto "periferního" charakteru vlivem přeshraničního sousedství -
(lépe řečeno celkově zahraničního sousedství) a posílení ekonomického rozvoje 
přispívá rozvinutější infrastruktura a obecně vyšší úroveň přímého zahraničního 
sousedství. (Markantní u rozdílů mezi saským a bavorským naším příhraničím.) 

- přes změny v možnostech lepšího poznání souseda a v růstu skutečných 
vzájemných kontaktů nedochází zatím k vytvoření a přijímání obecného 
vzájemného konceptu společného přeshraničního regionu, snad s výjimkou 
některých oblastí turistického ruchu a ochrany životního prostředí. 

 
„Historické“ chápání českého pohraničí jako míst ze kterých byli odsunuti Němci a která byla 
znovu osídlena českým obyvatelstvem, je snad s výjimkou nejmladší generace stále silně 
zastoupeno.(U mladší a nejmladší generace patrně s větším akcentem na značnou devastaci 
pohraničí). Jevově výrazně to vystupuje při rozhovorech se starší i střední generací nejen v 
oblastech sousedících s Německem a Rakouskem ale silně i v oblastech sousedících se 
západním Polskem. (Z tohoto hlediska Liberecko možná tvoří výjimku, neboť zde jde o 
příhraniční sousedství všech tří států). Ve všech těchto oblastech došlo také k odsunu 
německého obyvatelstva a sousedy jsou již přes zhruba šedesát let Poláci. Zde to nemá 
charakter praktického vyrovnávání se s aktuálním vlivem souseda, ale čistě vyrovnávání se s 
minulostí - s událostmi historie minulých století - (nejen minulého století). 
Poznámky ke koncepci role univerzity v regionu 
Vedle stručného shrnutí dosavadních celkových výsledků tohoto výzkumu, bych chtěl 
vyčlenit několik poznámek z poznatků dosavadního šetření, které mohou podle mého názoru 
přispět i k ujasnění postavení a koncepce rozvoje UJEP a FSE jako představitele regionální 
univerzity. (S chutí bych této části dal název „Jak se stát skutečně významnou regionální - a 
nikoli provincionální - univerzitou?“. Rozdíly mezi úrovní jednotlivých vysokoškolských 
pracovišť jsou totiž nevyhnutelným důsledkem rozdílných podmínek jejich existence. V 
tomto smyslu jsou přirozené. Jde však o to, aby nebyly vysokoškolskými pracovišti přijímány 
jako „polehčující okolnost“ odůvodňující nízkou kvalitu a nedostatečnou snahu, nedostatečné 
úsilí po změně tohoto „objektivního stavu“.) 
„Vize“ rozvoje univerzity se musí v prvém kroku opírat o analýzu rozvojových kapacit 
regionu a analýzu bariér jejich rozvoje. Výsledky našeho šetření potvrzují objektivní existenci 
vyšších bariér přístupu ke vzdělání a vyšších bariér pro uplatnění získaného vzdělání v 
severočeském kraji. (Neuvádím zde kapacitní problémy financování vysokého školství a 
koncepční problémy metodiky kvality výuky a zaměření vysokoškolského studia, neboť náš 
výzkum se jimi bezprostředně nezabýval. K této problematice viz poznámky v dalším textu)  
 
Charakteristiky sociálních bariér přístupu k vysokoškolskému studiu  
Výzkum poskytuje především údaje o sociálních bariérách, které snižují rovnost přístupu 
uchazečů o vysokoškolské vzdělání a omezují rovné příležitosti absolventů k získání 
pracovních příležitostí, vhodných pro jejich získanou kvalifikaci. Z obecných faktorů, přes 
hluboko zakotvené přesvědčení veřejnosti, to není na prvém místě ekonomická bariéra 
nákladnosti vysokoškolského studia. Ona samozřejmě existuje, a vzhledem k převládajícím 
představám veřejnosti je například posilována zavádějící diskusí o vedlejším problému platby 
za studium. Především však působí prostřednictvím sociálně-psychologické bariéry v 
oceňování hodnoty, kvality a smyslu vzdělání v jednotlivých sociálních skupinách, vyrůstající 
ze souhrnu jejich osobních životních zkušeností a schopnosti prakticky anticipovat budoucí 
životní příležitosti.V tomto směru je rozhodujícím faktorem kultura rodiny a rodinných 
vztahů. Sem spadá jak hodnotová orientace rodiny, tak péče věnovaná dětem neměřená 
penězi, ale časem a především intenzitou a koncepcí vztahu. Není náhodné, že značná část 
studentů při vstupu na naši fakultu neumí studovat. Jak jsem uvedl jinde „chybí jim dobrodiní 



pochybnosti“ a pokládají studium za odrůdu memorování. Zde univerzita musí tento 
předpoklad teprve z nouze vytvářet . 
Tyto souvislosti náš výzkum potvrzuje spíše zprostředkovaně. Bezprostředně potvrzuje 
existenci bariéry „vzdálenosti od zdrojů vzděláníů“ která je objektivně existující překážkou a 
bariéru nižší nabídky pracovních míst v kraji odpovídajících získanému vzdělání a kvalifikaci, 
která působí na odliv kvalifikovaných pracovníků z regionu. Zatím co působení vzdálenosti 
může univerzita mírnit  např. zřízením kampusu, v druhém případě bližší spolupráce s 
podniky a regionem obecně vůbec může studium výrazněji zaměřit k potřebám regionu. To 
ovšem vyžaduje další analýzu a bude jednou za závěrečných úkolů našeho týmu uvážit další 
orientaci naší výzkumné práce i vůči univerzitě a regionu. 
Potud dosavadní výsledky našeho, dosud neukončeného, výzkumu. 
 
Obecná a regionální hlediska bariér rozvoje vzdělání a přístupu k němu 
Nyní k některým obecným i regionálním aspektům bariér rozvoje vzdělání a možnostem 
jejich oslabení či likvidace: 
Velikost podílu národního důchodu, vloženého do rozvoje vědy výzkumu a vzdělávání je 
klíčovým ukazatelem perspektivy rozvoje země 
Možnosti tohoto vkladu a jeho využití nezávisí jen na úrovni ekonomiky dané země, ale - a 
možná především - na úrovni a schopnostech politických elit dojít ke konsensuální dohodě o 
koncepci perspektivního rozvoje těchto aktivit v zemi (jako tomu bylo např v případě Finska 
počátkem devadesátých let. Je svědectvím ubohé úrovně našich politických elit, že k 
takovému konsensu nedošlo minimálně již před deseti lety.) 
 
Redukce otázek financování vysokého školství ve veřejném mínění na otázky školného, k 
jaké dochází začasté pod vlivem mediální prezentace, je škodlivá a zavádějící. Školné, či 
účast studentů na financování škol i prostřednictvím úvěrů, není klíčovou otázkou. I když by 
navrhované systémy mohly přivést vzestup podílu významných soukromých zdrojů a investic 
do sféry vzdělání (viz např. diskuze na www.vsfs.cz/lidskykapital aj.). Základem budou vždy 
veřejné zdroje.  
 
Na druhé straně představy houževnatě udržované v naší veřejnosti o zvýšení sociálně-
ekonomických bariér vysokoškolského studia zavedením některých forem spoluúčasti na 
financování vlastního studia jsou mylné, respektive mylně interpretované. K tomuto závěru 
dochází i Evropská komise ve svém Sdělení z 6. 9. 2006: 
 
„Na rozdíl od všeobecného předpokladu bezplatné systémy vysokoškolského vzdělávání zcela 
financované státem nezaručují spravedlivý přístup ke vzdělávání a účast na něm. Systémy, 
které jsou plně financovány státem, mohou ve skutečnosti vést k opačnému přesměrování 
zatížení z chudých na bohaté, neboť náklady na systém hradí všichni daňoví poplatníci, 
včetně těch, kteří vysokoškolského vzdělávání nevyužili. Komise zdůrazňuje, že je důležité 
zvýšit objem investic do vysokoškolského vzdělávání z veřejných a soukromých zdrojů 
včetně školného v kombinaci s podporou zaměřující se na sociálně znevýhodněné studenty.“ 
(Podotýkám, že logika českého překladu je vadná - jde o to, že zatížení padá na vrub těch, 
kteří vysokou školu nestudují a to jsou spíše chudí. Ale ani tak není tento argument plně v 
souladu s principem „equity“, kterého se sdělení EK dovolává. Jednak na výhodách, resp. 
výnosech z vyššího stupně vzdělání se zčásti podílí celá společnost - tedy i ti, kteří nestudují - 
čili určitá míra (část) „equity“ je zachována. Jednak, příležitost získat vysokoškolské vzdělání 
využívají více příslušníci středních vrstev, kteří díky „sociální dědičnosti“ jsou  pro 
požadavky vysokoškolského studia „lépe disponováni“ v rovině znalosti techniky studia a 



rovině hodnotové a motivační. V tomto směru je tedy princip „equity“ porušen. S principem 
mobilizace všech zdrojů, kterou EK zdůrazňuje, je nutné souhlasit.  
 
Mylná interpretace tohoto požadavku jako porušení principu „equity“ a zesílení sociálně-
ekonomické nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání se opírá za prvé o skutečnost, 
že zavedení takovýchto opatření by posílila především existující sociálně-psychologické 
bariéry sociálně-ekonomickou argumentací více než bariéry dané sociálně-ekonomickými 
podmínkami samými. Za druhé o skutečnost, že sama neřeší handikapy plynocí z již uvedené 
„sociální dědičnosti“. 
 
Nerovnost v přístupu ke vzdělání a sociální diferenciace zde existuje a existovat bude. V 
rovině ekonomické je vyjádřená v podílu osobního či rodinného rozpočtu, který je nutné 
vydat na vzdělávání dětí a i v jeho absolutní výši. Působení této bariéry, lze omezit 
velkorysou stipendijní a úvěrovou politikou z veřejných i soukromých zdrojů. To však 
samotné nestačí. 
 
Taková opatření však pomalu ovlivňují působení základů sociálně-psychologické bariéry, 
spočívající v sociálně diferencované sféře motivací a hodnotových orientací (viz např. 
Katrňák 2004), na které je nutné cíleně a dlouhodobě působit 
Současně je však odstranění, či spíše oslabení působnosti sociálně ekonomických bariér 
předpokladem pro oslabování uvedených sociálně-psychologických bariér. 
V regionálním měřítku pak působení obou bariér je v „periferních oblastech“ zesilováno nižší 
příležitostí ke vzdělání a nižší příležitostí uplatnění získané kvalifikace. Uchazeči s větším 
sociálním a kulturním kapitálem, s tedy větší možností volby (větší nabídka a větší možnost 
její realizace) pak ve větší míře migrují mimo tyto regiony. Sociální diferenciace v přístupu k 
vysokoškolskému vzdělávání zde působí v "periferních oblastech" silněji. 
Regionální vzdělávací systémy - de facto všech úrovní - tak musí i své kapacitní a kvalitativní 
problémy řešit komplexně v rozsahu celkové problematiky regionu.   
  
Vymezení vztahu mezi „equity“ a „efficiency“ není tedy jen problémem přístupu sociálních 
skupin či jednotlivců ke vzdělání, ale musí být i součástí koncepce a politického rozhodování 
o vzdělávacím systému, součástí vzdělávací politiky (8) 
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Abstrakt: 
Na chování, životní podmínky a rozvoj pohraničního pásma ČR působí vliv sousedního 
příhraničí jako součást celkových systémových změn od r. 1990. Výše vlivu závisí na 
ekonomické úrovni souseda a rozdílech ekonomických potenciálů. Oslabení hraničních barier 
vede k lepšímu poznání souseda, Periferní charakter pohraničního pásu doposud nemizí a 
podobně jako ve vnitrozemí závisí na vzdálenosti (či absenci) správních a průmyslových 
center a nízké úrovni dopravní infrastruktury. To se projevuje jako bariéra příležitosti ke 
vzdělání a jako bariéra pracovní příležitosti v místě odpovídající získanému vzdělání a 
kvalifikaci. Vzdělávací politika musí působit na omezení vlivu těchto bariér. Školné 
postavené do středu veřejného zájmu je zavádějící. Požadavek využití všech zdrojů - 
veřejných i soukromých - do vzdělávacích systémů je oprávněný, je však nutné jeho realizaci 
zaměřit na omezení kombinace sociálně-ekonomických i sociálně psychologických bariér. Jde 
o změnu podmínek i hodnotových soudů sociálních skupin ke vzdělání. 
 
Klíčová slova:  
Pohraniční pásmo, sousední příhraničí, periferie regionů, bariéry vzdělání, bariéry pracovní 
příležitosti, sociálně-ekonomické bariéry, sociálně-psychologické bariéry, vzdělání, 
vzdělávací příležitosti, equity, efficiency 
 
 



Některá metodická východiska objektivizace financování ve vzdělávání 
Helena Vomáčková 
 
1. Úvodní zamyšlení – proč objektivizovat? 
Ve všech oblastech činnosti, kde jde o rozhodování (zpravidla kolektivní) kam, kolik a komu 
poskytnout veřejné zdroje, je vždy na místě položit otázku, zda jsou tyto zdroje vynakládány 
efektivně a především účelně. V případě poskytování veřejné služby – vzdělávání se lze výše 
uvedenou otázkou zabývat na všech vzdělávacích úrovních (primární, sekundární, terciární). 
Je sice pravda, že na primární úrovni lze očekávat nejpádnější a na terciární úrovni nejslabší 
argumentaci, ale fakta z praxe tomu nemusejí zdaleka odpovídat82. I zde je třeba přidržet se 
osvědčených metodických postupů, které minimalizují subjektivní prvky rozhodování spojené 
s tlakem individuálních či kolektivních zájmů a které minimalizují – jsou-li ovšem dodrženy – 
chyby a potažmo ztráty ze špatných rozhodnutí.  
 
2. Možné nástroje objektivizace  
Pro naplnění výše uvedeného požadavku je třeba rozčlenit rozhodování z procesního hlediska 
na řadu dílčích kroků, které na sebe vzájemně navazují. Jejich obsahová analýza a vymezení 
základních postupů vytváří předpoklady k vypracování vhodné metodiky, jež je 
předpokladem účinné rozhodovací činnosti.83 V tomto případě máme na mysli nejenom 
rozhodování na vládní úrovni, příp. úrovni ministerstev, ale rovněž na úrovni jednotlivých 
škol, případně regionů. 
Mezi základní kroky procesu rozhodování lze zařadit: 
1. identifikaci možností; možnost jako příležitost, přičemž příležitost je dána množinou 
toho, co se může uskutečnit za určitých podmínek, 
2. stanovení cílů, kdy současně cíle precizujeme; při této analýze postupujeme následujícím 
postupem: 
- definujeme cíl (cíle) jako kvantitativní a kvalitativní očekávané stavy, 
- stanovíme kritéria k měření cíle, 
- provedeme verifikaci cílů, tj. klademe si otázku, zda budeme na konci schopni stanovit, 

nakolik (např. v %) bylo cíle dosaženo, 
- provedeme hierarchizaci cílů, tj. určujeme, na které organizační rovině budou jednotlivé 

cíle plněny, 
- stanovíme priority jednotlivých cílů, 
- prověříme, zda cíle jsou adekvátní, tj. zda odpovídají problémové situaci, očekáváním a 

svými důsledky naplňují, uspokojí očekávání veřejného zájmu, 
- určíme, jakými prostředky budou jednotlivé cíle realizovány; v tomto kroku hledáme 

způsob, jak vzájemně propojit cíle na jednotlivých hierarchických úrovních; k tomu lze 
použít např. metodu řízení podle cílů (MBO),  

- provedeme koordinaci jednotlivých cílů; ta je vedena ze dvou aspektů: 
horizontálního a vertikálního; horizontální aspekt sleduje časové hledisko utváření 
cílů (cíle dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého časového dosahu); 
z vertikálního hlediska je sledována hierarchie organizace.  

- provedeme zpětnou kontrolu práce s cíli, tj. odpovídáme na následující otázky:84 
a) Pokrývají dané cíle problémovou situaci, identifikované potřeby a veřejné zájmy?  
b) Nejsou cíle redundantní, a to jak explicite (výslovně), tak implicite (obsahově)?  

                                                 
82 VOMÁČKOVÁ, H. Lidský kapitál a jeho ekonomické konsekvence. In: Ekonomické aspekty vzdělanosti 
v regionálním kontextu III, Ústí n. L. 2005. 
83 OCHRANA, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). Ekopress, s.r.o., 
Praha 2002. 
84 Viz Weihrich,K.-Koontz,H.: Management. Praha. Victoria Publishing 1994, s. 155. 



c) Jsou cíle verifikovatelné, neboli budeme schopni je na konci činnosti přesně 
vyhodnotit?  

d) Jsou cíle kvantifikovatelné? Je možno na ně odpovědět otázkami typu: kdy budou 
realizovány, která složka je bude realizovat, jakými prostředky mají být dosaženy, 
s jakými náklady a užitky apod.  

e) Jsou cíle kompatibilní? Navazují na sebe? 
f) Má každý cíl stanovenou prioritu? 
g) Jsou vytyčené cíle reálné, tzn. máme na ně dostatek zdrojů a prostředků? 
h) Jsou cíle jasně a zřetelně formulovány? 
i) Byly všechny cíle zahrnuty do patřičného realizačního dokumentu? 

 
3. analýzu rámcových podmínek a vymezení alternativ; rámcové podmínky lze 
z hlediska podstaty rozdělit na podmínky subjektivní a podmínky objektivní. (Do 
subjektivních podmínek patří všechny ty předpoklady, které jsou spjaty se subjektivními 
faktory rozhodovací činnosti, tj. s rozhodovateli, s exekutory, s cílovými skupinami, se 
skrytými hráči), přičemž na jejich subjektivních kvalitách (odborné připravenosti, manažerské 
způsobilosti, mravních postojích, životních hodnotách apod.) v podstatné míře závisí výsledek 
rozhodovací činnosti. Subjektivní podmínky lze ovlivňovat zejména připraveností personálu 
(školením, přeškolováním) a personální mobilitou. Do objektivních podmínek patří všechny 
okolní vlivy, které jsou nezávislé na subjektivních činitelích rozhodovacího procesu. Nelze je 
proto bezprostředně ovlivnit. Patří k nim např. existující legislativní prostředí, rozpočtové 
omezení apod.  
4. stanovení alternativ; alternativa vystupuje jako realizační možnost. Při stanovování 
alternativ je potřebné rozlišovat mezi různými formami realizační možnosti, a to mezi 
formální možností a reálnou možností, resp. mezi abstraktní a konkrétní možností. Každá 
z těchto možností podmiňuje a vytváří předpoklady, za nichž lze realizovat dané alternativy, 
přičemž každá odlišná možnost se mění na skutečnost jiným způsobem.  
5. stanovení kritérií a hodnocení alternativ; jsou-li jednotlivé alternativy zpracovány, 
provádíme jejich hodnocení. K tomu, abychom je mohli hodnotit, musíme mít kritéria 
hodnocení. Kritéria umožňují vzájemně „poměřovat“ a porovnávat jednotlivé alternativy a 
seřadit je do určité stupnice. Smyslem tohoto seřazení je určit, nakolik přispívají k plnění 
vytyčeného cíle. (Pro měření alternativ používáme dva druhy kritérií: kritéria kvantitativní a 
kritéria kvalitativní. Kvantitativní kritéria používají přímého hodnocení a porovnávání 
alternativ na základě předem definovaných veličin, např. měrných jednotek. Používáme je 
tehdy, jestliže můžeme potřebné měřící veličiny spolehlivě určit. Pokud jsou zvažována 
kvalitativní kritéria, např. vlastnosti určitého systému, je potřebné je transformovat na 
měřitelné veličiny. Například kvalitativní vlastnost „spolehlivost“ je možné vyjádřit 
v intervalové stupnici.)  
6. třídění a výběr alternativ, k čemuž používáme různé metody a techniky; obecným 
kritériem k výběru alternativ je sledování veřejného zájmu. Z procesního hlediska k tomu 
dochází v rámci veřejné volby.  
 
K významným metodám, které jsou vhodné pro podporu rozhodovací činnosti ve vzdělávání, 
patří např. inputově outputové metody jako je analýza minimalizace nákladů (CMA), cost-
benefit analýza (CBA), analýza efektivnosti nákladů (CEA) a analýza užitečnosti nákladů 
CUA.85 Společným charakteristickým rysem uvedených metod je, že všechny měří náklady. 
Ty jsou měřeny v hodnotových (peněžních) jednotkách. Odlišnosti uvedených metod 

                                                 
85 HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Eurolex Bohemia, Praha 2000. 



spočívají v různé kvantifikaci výstupů.86 Pokud náklady nelze z různých důvodů přímo 
stanovit, pak je používána metoda parametrického odhadu nákladů. V tomto případě jsou 
náklady stanovovány např. na bázi využití expertních odhadů, katalogových cen, technicko-
finančních standardů a analogie.  
 
Značné možnosti pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru, a to zejména při úvahách o 
veřejných projektech a výdajových programech, skýtá metoda CBA. Účelem cost-benefit 
analysis je porovnat přínosy navrhovaných alternativ (programů) a doporučit k realizaci 
nejvhodnější alternativu. Při CBA se kalkulují v peněžních jednotkách celkové náklady a 
celkové výstupy. Při použití této metody je možno při výběru ekonomicky nejpřínosnější 
alternativy použít dva základní postupy:  

- Prvním je, že vypočet tzv. čisté současné hodnoty jako rozdílu mezi současnou 
hodnotou přínosů (B) a současnou hodnotou nákladů (C). Pokud je B-C větší než 
0, pak je navrhovaný projekt přínosný. Při porovnání více alternativ, pak „vítězí“ 
alternativa, která dosahuje největší čistou současnou hodnotu. 

- Druhý postup je založen na zjištění poměru mezi čistým současným přínosem ku 
čistým současným nákladům. Platí, že pokud je B/C větší než 1, pak je projekt 
přínosný. Při výběru z více alternativ, pak vítězí ten návrh, který dosahuje největší 
kladné hodnoty B/C. Relací B/C zjišťujeme, jaký přínos přináší jedna vynaložená 
peněžní jednotka nákladů.  

 
V privátním sektoru se výběr řídí podle efektivnosti nákladů z jedné vynaložené jednotky 
nákladů. Ve veřejném sektoru (tj. i při zajišťování služby vzdělávání na všech úrovních) je 
však problém složitější. Při CBA je zapotřebí zohledňovat celkové společenské náklady a 
celkové společenské přínosy, kdy přínosem je každé zvýšení užitku, nákladem pak jeho 
snížení. Snížení užitku je měřeno náklady příležitosti vyhodnocovaného projektu, jimiž se 
rozumí hodnota obětované alternativní akce87.  
 
V praxi je často nemožné přesně kvantifikovat společenské přínosy a společenské náklady 
v peněžních jednotkách, přesto ale jejich strukturální vymezení dává zejména politické 
reprezentaci v procesu veřejné volby jiný (komplexnější) úhel pohledu pro výběr konečné 
alternativy88. Jestliže CBA používáme pro seřazení různých projektů na bázi nejvyššího 
čistého současného užitku, resp. nejvyšší relace z vložených nákladů, pak CEA může být 
použita pro porovnání podobných projektů. 
 

                                                 
86 VOMÁČKOVÁ, H. Efektivnost veřejných výdajů – kvalita a konkurenceschopnost ve vzdělání. In: Lidský 
kapitál a investice do vzdělání, EUPRESS. Praha 2004, s. 77 
87 Podstata nákladů (obětované) příležitosti je dána tím, že vzácnost zdrojů nás nutí k neustálé volbě. Máme ve 
státním rozpočtu navýšit zdroje resortu A, nebo resortu B? Máme na svém pracovišti nakoupit novou 
počítačovou techniku, nebo obnovit vozový park? Příklad použití CBA můžeme ukázat na projektu profesionální 
armády. Takovou alternativní akcí je např. pro vysokoškoláka, plnícího svoji vojenskou povinnost, ušlá mzda. 
Společenským nákladem je např. to, že státní pokladna z této ušlé mzdy nemá daňové příjmy, ale i skutečnost, že 
po dobu výkonu vojenské služby dochází k edukační amortizaci atd. Sociologické výzkumy potvrzují, že je 
racionální trend k nahrazení povinné vojenské služby armádou profesionální.  
88 Exaktně vzato, přínosy a náklady bychom měli ohodnocovat stínovými cenami. Pokud je to stěží proveditelné, 
konstruují se modely tzv. náhražkových trhů, které umožňují stínové ceny odvodit. Jak známo, při analýze 
nákladů je potřebné rozlišovat mezi přímými náklady (jsou vyjadřované zpravidla tržními cenami) a nepřímými 
náklady, které jsou obvykle oceňované jako alternativní náklady (náklady ušlé příležitosti). V případě 
ohodnocování projektů bychom měli brát na zřetel, zda se jedná o projekty dělitelné. Pak se nespokojujeme 
s jednoduchým výpočtem poměru B/C, ale provádíme marginální analýzu.  



Při použití této metody předpokládáme89, že existuje pouze jediný cíl, který je natolik ostře 
definovaný, že na základě jeho kvantifikace je možné spolehlivě sledovat účinnost 
porovnávaných programů. V případě, že existuje více cílů, pak platí předpoklad, že všechny 
posuzované varianty dosahují těchto cílů ve stejné míře. V tomto případě se CEA mění na 
metodu CMA. 
 
V následujících krocích je třeba zjistit, jakou formu mají výstupy. Ty jsou kvantifikovány 
nepeněžně, např. v naturálních jednotkách (počtu studujících, počtu absolventů, množství 
publikací, zahraničních výjezdů apod.). Musí přitom platit, že výstupy jednotlivých 
porovnávaných variant jsou homogenní, čili tok užitků musí být u jednotlivých alternativ 
srovnatelný. V závěrečných krocích pak kalkulujeme náklady na jednotku výstupu a 
doporučujeme alternativu, která nejlépe splňuje kritérium minimalizace nákladů ve vztahu 
k definovanému cíli.  
 
Při porovnávání podobných projektů hledáme odpověď na otázku, jaké jsou náklady na 
jednotku výstupu (např. na jednoho občana s maturitou (vysokoškolským diplomem), na 
jeden oborový projekt, na jednoho studenta v daném ročníku). Na základě zjištěného poměru 
seřazujeme podobné alternativy do pořadí a k realizaci doporučujeme tu alternativu, která má 
nejnižší náklady na jednotku výstupu. V tom jsou také jisté přednosti CEA ve srovnání 
s CBA. Podmínkou použití metody CEA je, aby výstupy byly homogenní. 
 
Další inputově outputovou metodou je metoda CUA. Metoda je založena na porovnávání 
přírůstků vstupů (inkrementálních nákladů na daný program, resp. akci) a porovnávání 
inkrementálních výstupů, které se ale neměří v peněžních jednotkách, nýbrž v jiné formě 
vyjádření užitku z daného programu. K vyjádření užitku se používá např. různých bodovacích 
stupnic, v nichž uživatel (respondent) vyjadřuje pocit svého uspokojení z porovnávaných 
alternativ. Podstatou měření užitku je subjektivní výpověď uživatele programu (resp. 
výpověď experta, respondenta) o očekávání toku užitků. Možná očekávání (výpovědi) jsou 
seřazena do měřících stupnic (škál). Stupnice seřazuje možná vyjádření v kvantitativním 
uspořádání od jednoho extrému k druhému. Na základě odpovědí, jak jsou splněny dané cíle 
hodnocené alternativy, je pak získáno celkové ohodnocení alternativy90.  
 
Jednou z vhodných technik, jak stanovit pociťovaný užitek uživatele z realizace uvažované 
varianty, je použití bodovací stupnice. Pokud je obtížné vyjádřit užitek daného programu, je 
možné použít multi-goal analysis. Podstatou této metody je porovnání jednotlivých alternativ 
na základě kritéria plnění cílů. Cíle nemusíme měřit peněžně, ale například v procentním 
plnění. Doporučujeme tu alternativu, která nejlépe přispívá k plnění cílů.  
 
Na základě analýzy stylu a metod řízení na úrovni ústředních orgánů státní správy je zjevné, 
že dosud převažuje metoda „úkolového“ způsobu řízení. „Úkolové“ řízení ale plně 
neodpovídá potřebám současné doby. Proto je vhodné v rámci reformy veřejné správy hledat 
a zavádět adekvátní metody řízení. Jednou z nich může být i metoda řízení podle cílů (MBO, 
resp. Management by Objectives).  
Tuto metodu je možné vhodně uplatnit na úrovni ústřední státní správy. Aplikace této metody 
si vyžaduje proškolení všech řídících pracovníků daného ústředního orgánu. Pro tvorbu, 
ohodnocování a objektivizaci cílů lze doporučit různé formy expertíz a postupů (např. 
                                                 
89Viz Nemec, J.Analýza verejných výdavkov. In: Nemec, J.-Wright, G.: Verejné financie. Teoretické a praktické 
aspekty verejných financií v procese transformácie krajín strednej Európy. Bratislava, NISPAcee, 1997, s. 186. 
90 Protože jednotlivé cíle a zkoumané vlastnosti mohou mít různou důležitost, je vhodné je vážit. Proto lze 
metodu CUA také použít v kombinaci s metodou stanovení vah. 



uvedenou metodu analýzy v kombinaci s morfologickou metodou). V případě rozhodnutí o 
implementaci metody řízení prostřednictvím cílů je nezbytnou zásadou jejího zavádění 
posloupnost a dobrovolnost, neboť tato metoda je založena na tvořivosti a iniciativě. 
V žádném případě se nedoporučuje její direktivní nařízení. Důležitým předpokladem 
úspěšného zavádění dané metody je vedle proškolení pracovníků i podrobně rozpracovaná 
metodika zavádění této metody na podmínky daného pracoviště. Důležitým předpokladem 
zavádění této metody je, aby tvorba cílů byla spojena s jejich kvantifikací, časovými 
horizonty, stanovením priorit cílů a s kalkulací, v níž budou vyjádřeny požadavky na zdroje a 
jejich srovnání s disponibilními zdroji.  
 
Pro korekci řídících procesů je důležité zpracovat standardy – normy založené na sledování 
odchylek. Kontrolní proces se totiž skládá ze tří základních metodických kroků: stanovení 
standardů, měření vykonané práce ve vztahu k přijatým standardům a z korekce odchylek od 
stanovených standardů a plánů91.  
Ve vzdělávání můžeme používat typy standardů, jak je uvádí např. tabulka 1: 
 
Tabulka 1: Příklady typů standardů  

 
Základním typem standardů, které jsou používány ke kontrolní činnosti ve veřejném sektoru, 
jsou fyzické standardy. Můžeme je používat všude tam, kde je nasazován personál (počet 
lidí), spotřebováván materiál (počet kusů, hmotnost) či poskytovány služby (počet 
obsloužených občanů). Porovnáváním skutečného počtu fyzických jednotek s fyzickým 
standardem zjistíme odchylku a činíme případnou následnou korekci. 
Nákladové standardy používají jako měřící kritérium peněžní jednotku. Používají se pro 
sledování obdobných objektů a činností, jak byly vyjmenovány u fyzických standardů, ale 
s tím rozdílem, že je sledované činnosti posuzujeme z hlediska peněžního (např. z aspektu 
nákladu na jednotku výstupu nebo z pohledu nákladu na časovou jednotku). 
Ve veřejném sektoru řada aktivit probíhá formou realizace programů. Pro hodnocení a 
kontrolní činnost programových aktivit nemusí být někdy účelné používat fyzické a 
nákladové standardy, ale tzv. standardy programové. Příkladem může být „program 
zavedení objektivizované alokace zdrojů do veřejného sektoru na úrovni ústřední státní 
správy“. Standardem pak mohou být rovněž časové faktory.  
                                                 
91 Standardy jsou kritéria pro měření vykonané činnosti. Jejich pomocí se vyhodnocuje vykonaná práce (resp. 
sledovaná činnost) tak, aby řídící pracovník byl schopen posoudit, nakolik je celkový řídící postup příznivý, aniž 
by bylo potřebné kontrolovat veškeré detaily plánované činnosti. 
 

Typ standardu Možnosti použití ve 
veřejném sektoru Měřící jednotky 

Fyzické standardy 
Všude tam, je 
spotřebováván materiál a 
poskytovány služby 

Peněžní jednotky, fyzické 
měrné jednotky 
(např.počet, objem) 

Nákladové standardy Pro hodnocení činností ve 
veřejném sektoru Peněžní jednotky 

Programové standardy Pro hodnocení 
programových aktivit Čas, splnění cíle 

Cíle Cíle jako kontrolní body Kvantifikace cílů 
( např.v %) 

Nekvantifikovatelné 
standardy 

Všude tam, kde je 
používáno normativní 
hodnocení 

Normativní výroky 



Standardy mohou být i cíle. Cíl v tomto případě vystupuje jako kontrolní bod. Je-li cíl 
verifikovatelný, lze jej měřit, a tudíž brát jako kritérium úspěšnosti realizace činnosti. 
Vyhodnocení cílů je možné provádět např. expertními odhady (např. odhadem stupně splnění 
cíle v procentech). 
Všechny uvedené standardy tvoří třídu tzv. kvantifikovatelných standardů. Může se ale stát, 
že je obtížné stanovit standardy, u nichž je možné určit bezprostřední kvantifikovatelná 
měřítka. Tyto standardy lze vyjádřit ve formě normativních soudů: např. „dobrý“, „špatný“ 
atd. Výroky získáme např. použitím metody dotazníku či ankety. Teprve poté se můžeme 
pokusit, nepovede-li daný přístup k nežádoucím zjednodušením, transformovat daná zjištění 
do některé z měřitelných forem (např. do škály). 
 
Jak je zjevné, výchozím krokem je definování jednotlivých činností, které chceme v řídící 
činnosti regulovat. Na základě druhu dané činnosti rozhodneme o druhu příslušného 
standardu, který lze pro korekce řídícího procesu považovat za nejvhodnější. (Mohou to být 
např. standardy, které z hlediska předmětu mohou mít formu materiálových norem, 
spotřebních norem, platových norem, kvalifikačních norem atd.). Na základě uvedeného 
kroku pak určíme standard pro každý úkon. Standard má v tomto smyslu operativní charakter, 
kdy operací rozumíme nejmenší úsek, na nějž lze rozložit standardem sledovaný proces. 
Můžeme postupovat tak, že nejdříve rozložíme celý úkon na jednotlivé (dílčí) operace. Tyto 
operace potom ohodnocujeme a celkovou sumací vytvoříme potřebnou operativní normu 
(standard).  
 
Schválený standard vystupuje jako určitá závazná norma pro jisté období. Protože jsou 
normami (zřetelně definovanými veličinami), můžeme je použít jako nástroje k měření 
odchylek od normy a ke korekci v řídícím a kontrolním procesu. Důležitou roli má tzv. 
změnové řízení standardů. Jde o proces, v němž se vyhodnocuje efektivnost dosavadních 
standardů na proces řízení a provádí se případná změna standardů. Obsahem tohoto kroku je 
získání celkového „inventáře“ všech potřebných standardů pro proces řízení. Získaný seznam 
standardů je vhodné dále roztřídit z hlediska priority tvorby standardů. Standardy z tohoto 
aspektu dělíme do jednotlivých skupin v závislosti na jejich důležitosti v systému řízení a z 
toho vyplývajícího pořadí (naléhavosti) jejich sestavování. Druhé možné hledisko je hledisko 
časové, kdy standardy sestavené do priorit mají stanovený termín zpracování. 
 
Další skupinou metod, které je možné využít při rozhodování ve veřejném sektoru, tvoří 
stupnice.92 Jako relativně nejjednodušší je tzv. nominální (binární) stupnice. Nominální (čili 
jmenná) binární stupnice patří k elementárním typům stupnic. Je založena na operaci shody 
(resp. rozdílu), která je vymezena binárním logickým kódem „1“, resp. „0“. Ta varianta, která 
má požadovanou vlastnost (předpokládáme tedy, že požadovaná vlastnost je hodnotícím 
kritériem), dostává binární kód „1“, tedy daná vlastnost je přítomna. Ta alternativa, která 
danou vlastnost nemá, dostává pro toto hodnotící kritérium hodnocení „0“, tedy daná 
vlastnost není přítomna. Pozitivní hodnoty se sčítají a je preferována alternativa s nejvyšším 
počtem odpovědí „ano“ (tedy „1“). 
 
Použití této stupnice je velmi jednoduché. Při její volbě je však třeba mít na zřeteli, že tento 
způsob hodnocení je možné použít tam, kde nedojde použitím kritéria „vyhovuje, 
nevyhovuje“ k nežádoucímu zjednodušení, a tedy k deformaci výběru rozhodnutí. Při tomto 
ohodnocování není měřena preference jednotlivých kritérií, ani jejich váha, přičemž je možné 
předpokládat, že váhy jednotlivých užitných vlastností nebudou identické.  
                                                 
92 např. OCHRANA, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). Ekopress, 
s.r.o., Praha 2002. 



 
Výše uvedené slabiny částečně překonává ordinální (uspořádávající) stupnice. Tyto stupnice 
jsou obvykle používány tehdy, jestliže při rozhodování o výběru nejvhodnější alternativy není 
potřební zohledňovat absolutní velikost sledovaných charakteristik ani jejich vzájemný 
poměr, nýbrž vystačíme s určením pořadí. K tomu lze použít např. ordinální stupnici 
klasifikační či ordinální stupnici bodovací. 
 
Ordinální (uspořádávající) stupnice je založena na předpokladu, že posuzované alternativy 
můžeme úplně uspořádat z hlediska určité vlastnosti. Ordinální (čili pořadová) stupnice je 
definována dvěma základními druhy operací, a to rovností a nerovností. Uvažované kritérium 
pak můžeme v ordinální stupnici měřit za předpokladu, lze-li posuzované projekty/činnosti 
uspořádat na základě určitého kritéria (na bázi přiřazení čísel), přičemž z jejich preference 
plyne i preference mezi posuzovanými alternativami. Je třeba mít na zřeteli, že čísla 
vypovídají pouze o pořadí posuzovaných alternativ, nikoli o intenzitě preferencí.  
 
Ordinální (uspořádávající) stupnice existují nejčastěji ve dvou základních formách, a to ve 
formě ordinální klasifikační stupnice či ve formě stupnice bodovací. Další technikou, kterou 
lze použít k ohodnocování alternativ, je kardinální číselná stupnice. Její podstatou je vyjádření 
vzájemného poměru užitnosti alternativ, tj. měření, kolikrát či o kolik je preference hodnocení 
jedné alternativy větší či menší než druhé. K vyjádření míry preference lze použít číselnou 
stupnici, stupnici poměrných čísel nebo hodnotových parametrů. Závěrem lze shrnout, že 
použití stupnic předpokládá identitu významu jednotlivých kritérií. Ve skutečnosti tomu tak 
ale obvykle není. Proto jednotlivým kritériím přiřazujeme rozdílné váhy. V současné době 
existuje řada metod, jež lze použít k určení vah jednotlivých kritérií. 
  
3. Závěr 
Pro všechny výše uvedené metody objektivizace financování je v současnosti společné jejich 
nízké využívání v praxi, a to na všech úrovních – ústřední počínaje a operativní úrovní konče. 
Týká se to nejen oblasti vzdělávání, ale obecně celého veřejného sektoru. Pouze jejich 
aplikace však umožňuje profesionální rozhodování, čemuž odpovídají i výsledky z hlediska 
efektivnosti, konkurenceschopnosti a schopnosti inovace. Právě o tyto aspekty v celém 
procesu vzdělávání ale jde. Proto se jeví jako žádoucí intenzivnější používání uvedených 
metod při řešení praktických problémů, čemuž byl podřízen obsah tohoto příspěvku.  
 
Doc. Ing. Helena Vomackova, CSc. 
FSE UJEP v Ústí nad Labem 
vomackova@fse.ujep.cz 
 
 
 



Ohrožuje nezaměstnané absolventy škol sociální vyloučení? 
Josef Budík 
 
Příspěvek pro konferenci byl zpracován na základě poznatků a zkušeností s přípravou 
projektu zpracovaného podle Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 společné 
politiky Evropské unie. Je součástí společné politiky hospodářské a sociální soudržnosti a 
jedním z jejích nástrojů jsou strukturální fondy, konkrétně Evropský sociální fond. Příspěvek 
nevznikl tedy primárně jako podklad pro vědeckou diskusi o problému, ale byl odvozen od 
praktického pokusu přispět k řešení problému, který je tíživý v ČR i v Evropě. Takto 
definovanému cíli je tedy částečně poplatný výběr argumentů v předkládaném textu.  
 
Co je to sociální exkluze  
Koncept sociálního vyloučení má své kořeny v 70. letech ve Francii, kdy byl poprvé použit 
pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji společnosti, kteří byli 
odříznuti od pracovních příležitostí a zároveň od záchranné sítě státní sociální pomoci.  
Existují tři možné pohledy na sociální vyloučení: 
1. redistribuční - zdůrazňuje sociální vlivy, které tuto situaci způsobují (mezi ně řadí 

například existující nerovnost ve společnosti) a zaměřuje se na osoby žijící v chudobě. 
2. etický - zdůrazňuje kriminální chování a morální úpadek celých sociálních skupin či 

obyvatel městských čtvrtí, které se ocitly v sociálním vyloučení.  
3. integračním - sociální vyloučení je zde chápáno jako totožné s vyloučením z trhu práce.  
 
Třetí z uvedených pohledů je ten, který je relevantní pro problém absolventů škol, velmi 
rizikové skupiny na trhu práce. Vzhledem k chybějící praxi a nedostatečným pracovním 
návykům jsou mnohem více ohroženi nezaměstnaností než ostatní kategorie občanů. 
Neúspěšnost při hledání pracovního místa na počátku pracovní kariéry může vést u mladého 
člověka ke ztrátě motivace a může se i odrazit zvýšenou tendencí k sociálně patologickým 
jevům. 
 
Sociální vyloučení tedy můžeme i v jejich případě definovat (při vědomí různých způsobů 
užívání tohoto pojmu) jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni 
přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických 
aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a 
nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory jako je diskriminace, nízké vzdělání 
či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních 
sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá 
nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí 
(ghettech), nízká a nebo nerozvíjející se kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či 
ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické 
hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do 
budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní 
sociální situaci. 
 
Strategické dokumenty 
Zapojení mladých lidí po úspěšném ukončení školy do práce je v celé Evropě velkým 
problémem. Míra nezaměstnanosti mladých činí v Evropské unii 18 % a za posledních pět let 
vzrostla o více než jedno procento. Jednotlivé evropské vlády mají tento trend na paměti a 
snaží se o finanční zvýhodňování firem zaměstnávající absolventy. Nejvyšší nezaměstnanost 
mladých je v Polsku (41,7 %), Slovensku (37,3 %) a Itálii (27,2 %). Naopak nejmenší 



nezaměstnanost je v Nizozemí (5,2 %), Rakousku (6,8 %) a Dánsku (7,7 %). V Česku je bez 
zaměstnání mladých lidí do 25 let téměř 17 %, což nás řadí na třinácté místo v Evropské unii.  
 
 

 
 
Nezaměstnanost absolventů kulminuje v září a prosinci. V září ještě opouštějí některé školy 
absolventi, jiní si přestali užívat letního lenošení a mají problém. V prosinci zvýšení 
nezaměstnanosti souvisí mimo jiné se změnami ve firmách na přelomu roku a s tím svázanou 
nejistotou, na kterou doplácejí jako první čerství absolventi škol.  Ani jiná období roku ale 
nejsou pro absolventy zvlášť příznivá. K 31. 3. 2006 evidovaly úřady 9 980 volných 
pracovních míst pro absolventy a mladistvé. Na jedno volné místo připadalo 3,6 uchazečů - 
absolventů a mladistvých. 
 
Z oficiálně přijatých relevantních dokumentů vyplývá nutnost co nejdřív a nejefektivněji 
využít v prvním zaměstnání vysoký znalostní potenciál absolventů. Relevantním dokumentem 
je například text „Vyučování a učení – cesta k učicí se společnosti, Bílá kniha Evropské 
komise (1995).  eská republika přijala mezinárodní závazky v tomto směru podpisem Charty 
malých a středních podniků (Fiera, 2000). Další závazky vyplývají z tzv Lisabonského 
procesu (usnesení Rady vlády pro evropskou integraci č. 47/2002). Pro ČR platí  dokument 
Evropské komise z roku 2001 „Memorandum o celoživotním učení“.  
Hodnocení výsledků ale není příliš optimistické. Například země EU nevyužívají potenciál 
pracovních sil a cíl zaměstnávat 70 % práceschopného obyvatelstva do r. 2010 nebude splněn. 
V EU jen 63,3 % pracovních sil v aktivním věku bylo v roce 2004 zaměstnaných. Pro 
porovnání93:  
v USA  71,2 %,  
v Japonsku  68,7 % 
V ČR asi  65 %   
                                                 
93 Pramen: Wanlin Aurore. The Lisbon Scorecard VI.  
 



 
V Národním akčním plánu zaměstnanosti na léta 2004 - 2006 si vláda České republiky dává 
za cíl realizovat řadu opatření, která by měla pomoci zlepšovat zaměstnatelnost mladých lidí 
vstupujících na trh práce. V rámci těchto opatření je kladen důraz na podporu rozvoje 
individuálních schopností, znalostí a motivace k práci a ke vzdělávání a na modernizaci 
vzdělávacího systému, který by měl vytvářet pro každého absolventa školy nejlepší 
předpoklady k úspěšnému vstupu na trh práce. Dále na podporu vzdělávání, odborného 
výcviku a odborné praxe v oblasti podnikatelských a manažerských dovedností v příslušné 
oblasti činnosti, které umožní absolventům získat předpoklady k podnikání.  
 
V této souvislosti je zdůrazňována potřeba spolupráce státu (MŠMT, MPSV, MPO atd.), krajů 
a sociálních partnerů při řešení problémů existujících mezi systémem vzdělávání a trhem 
práce. V rámci opatření, která jsou soustředěna na mladé lidi ohrožené (dlouhodobou) 
nezaměstnaností, je zdůrazňován význam adresnosti opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 
Za tímto účelem byl 1. ledna 2004 zahájen na všech úřadech práce program prevence 
dlouhodobé nezaměstnanosti „První příležitost“, který je určen mladým uchazečům o 
zaměstnání do 25 let věku a do 6 měsíců jejich evidence (včetně absolventů). Cílem programu 
je nabídnout každé mladé nezaměstnané osobě pracovní místo nebo zvýšit její 
zaměstnatelnost formou poradenské aktivity, školením, rekvalifikací nebo jiným opatřením, a 
to v období do šesti měsíců její nezaměstnanosti.  
 
Jednotlivé regiony přijaly vlastní programy a strategie, na jejichž základě stanoví priority 
rozvoje. Například v Praze jde mimo jiné o prioritu nazvanou „Praha – centrum inovací a 
kvalifikovaných pracovních sil“. 
 
Role škol a zaměstnavatelů 
Školy poskytují vzdělání převážně ve špičkové kvalitě a včetně kvalitní teorie. Vzdělávací 
proces ale oficiálně končí s ukončením soustavné přípravy na povolání. První zaměstnání 
potom ale vyžaduje vzdělání poněkud jiného charakteru, než poskytují školy. Zaměstnavatelé 
musí s novými zaměstnanci pracovat a  předávat jim znalosti z praxe. Novým zaměstnancům 
musí zaměstnavatelé předat jistý objem základních znalostí a informací o chodu firmy, 
firemní kultuře, způsobu využívání výpočetní techniky a o dalších záležitostech souvisejících 
s jejich pracovní pozicí a kompetencí. To vyžaduje zvýšené náklady zaměstnavatelů při 
zapracování nových zaměstnanců. Nadnárodní firmy, banky, státní instituce vypracovaly 
programy pro nové zaměstnance a v jejich průběhu je seznámí s chodem celé organizace. 
Lektory jsou vedoucí pracovníci a rozpočty s takovou činností počítají. V jiné situaci je malý 
nebo střední podnik (MSP). Zaměstnat absolventa představuje relativně velké úsilí a má 
nulový nebo dokonce záporný vliv na ekonomický výsledek firmy. 
 
Podle statistik asi 29 % zaměstnanců v průběhu roku mění místo. Je tedy pravděpodobné, že 
absolvent z prvního zaměstnání po získání praxe přejde k jinému zaměstnavateli, aby získali 
další zkušenosti a často i vyšší plat. Pro zaměstnavatele jsou absolventi rizikem také proto, že 
jim chybí  osvojení tzv. klíčových kompetencí, (ochota učit se, komunikační dovednosti, 
práce s informacemi, s výpočetní technikou, jazykové znalosti) a chybí jim také celá řada 
sociálních kompetencí (schopnost práce v týmu, řešit problém, rozhodovat se, nést 
zodpovědnost, být adaptabilní a flexibilní, a schopnost vést). 
 
Nepříznivým vývojem na trhu práce jsou absolventi škol ohroženi více než ostatní pracovníci, 
míra nezaměstnanosti absolventů je tedy vždy vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti. 



Získání zaměstnání se u mladého člověka však neobejde bez jeho vlastní iniciativy a reálného 
posouzení vlastních možností s ohledem na konkrétní situaci na trhu práce. 
 
Problémem je, že absolventi postrádají určité pracovní kontakty usnadňující lepší orientaci na 
trhu práce, nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, musí měnit životní styl, 
musí se seznamovat s praxí firmy a současně musí získávat nové dovednosti. To mohou po 
ukončení přípravy na povolání realizovat individuálně, péčí o osobní rozvoj, získáváním 
nových  znalostí a dovedností.  Podle průzkumů většina absolventů považuje všechny nové 
dovednosti a především tzv. měkké dovednosti jako investicí do vlastního rozvoje, nikoliv 
jako náklad a ztrátu. I po ukončení studia jsou studenti ochotni dál na svém rozvoji pracovat. 
Nepovažují nácvik dalších dovedností za neproduktivní a ztrátový. Uznávají tezi, že každý, 
kdo chce mít dobré zaměstnání, musí se o sebe aktivně starat – investovat do sebe a získávat 
potřebné znalosti a dovednosti.  
 
Nutná je ale vždy vhodná motivace. Zajímavé a perspektivní zaměstnání, nové úkoly a pocit 
uspokojení z úspěchů v práci může intenzívně pozitivně mladého člověka motivovat. Naopak 
ztráta motivace se může odrazit zvýšenou tendencí k sociálně patologickým jevům. 
V případě, že člověk má snahu a přesto nemůže najít práci, dochází ke ztrátě nadějí, k 
vyčerpání a depresím. Mezi významné důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti patří: 

- osobní ztráty (pro nezaměstnané osoby a jejich rodiny) 
- ztráty pro ekonomiku (nižší výběr daní z příjmu).  
- roste sociální izolovanost, konflikty v rodině a v manželství,  
- často graduje dysfunkční chování (včetně užívání alkoholu a drog) 
- prohlubuje se pesimistický postoj k životu s pocity nepotřebnosti, marnosti a 

beznaděje. 
 
Při zvýšení nezaměstnanosti o 1 % se: 

- zvyšuje kriminalita o 5,7 %,  
- zvyšuje sebevražednost o 4,1 %,  
- počet přijatých do státních nemocnic se zvyšuje o 3,4 % 

 
Byla zjištěna specifika věkové skupiny do 30 let: 

- prodlužování adolescence (mládí) nezaměstnaností má negativní důsledky pro 
jedince i pro společnost, 

- pokud si tito mladí lidé ve správném čase neosvojí potřebné pracovní návyky, 
nebudou schopni pracovat ani v dospělosti, 

- nuda je pak povede k sociálně patologickému chování k vyřazování ze společnosti. 
 
Některým nezaměstnaným ovšem lenošení a pobírání sociálních dávek plně vyhovuje.  
Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků a středoškoláků je výrazně nižší než těch, kteří ukončí 
své studium po absolvování základní školy nebo studium na střední škole nedokončili. 
Zvyšování úrovně školství a přípravy na povolání vede ke zvyšování zaměstnanosti mladých. 
Vysokoškoláci nemají v Evropě s možností uplatnění na trhu práce výraznější problémy. 
Výbornou výchozí pozici mají absolventi, kteří získali pracovní návyky již při studiu 
(brigády, stáže…). Velmi prospěšné jsou i krátkodobé pracovní úvazky, neboť takové 
konkrétní zkušenosti zaměstnavatelé oceňují. Zaměstnavatelé v dnešní době hledají 
komunikativní mladé lidi, ochotné učit se a spolupracovat s kolegy. Znalost cizích jazyků a 
práce s počítačem se stává naprostou nutností. Významným kritériem při výběru pracovníků z 
řad absolventů se stává také samostatnost nebo schopnost pracovat s informacemi. Přes 70 % 



nově vytvořených pracovních míst v posledních pěti letech vzniklo v odvětvích nových 
technologií a odvětví náročných na znalosti.  
 
Náklady pro zaměstnavatele a důsledky pro nezaměstnané 
Důležitý je rovněž správný výběr studijního oboru po základní škole, sladění zájmu o obor s 
tím, které obory mají vlastně do budoucna perspektivu. Mladí lidé by měli již před maturitou 
mít jasno, čeho chtějí v životě dosáhnout, měli by jim pomoci rodiče nebo poradenské 
střediska.  
V této souvislosti je zdůrazňována potřeba spolupráce státu (MŠMT, MPSV, MPO atd.), krajů 
a sociálních partnerů při řešení problémů existujících mezi systémem vzdělávání a trhem 
práce. V rámci opatření, která jsou soustředěna na mladé lidi ohrožené (dlouhodobou) 
nezaměstnaností, je zdůrazňován význam adresnosti opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 
Za tímto účelem byl 1. ledna 2004 zahájen na všech úřadech práce program prevence 
dlouhodobé nezaměstnanosti „První příležitost“, který je určen mladým uchazečům o 
zaměstnání do 25 let věku a do 6 měsíců jejich evidence (včetně absolventů). Cílem programu 
je nabídnout každé mladé nezaměstnané osobě pracovní místo nebo zvýšit její 
zaměstnatelnost formou poradenské aktivity, školením, rekvalifikací nebo jiným opatřením, a 
to v období do šesti měsíců její nezaměstnanosti.  
 
Řešení – projekt orientovaný na cílené vzdělávání  
Možnost zproduktivnit každodenní činnost absolventů v prvním zaměstnání byla 
rozpracována do projektu94, který  prostřednictvím kurzů tzv. měkkých dovedností 
(komunikace, prodejní dovednosti, týmová práce) si kladl za cíl lépe připravit absolventy pro 
první zaměstnání tím, že naučí, procvičí a zlepší návyky  a zažité postupy posluchačů a tím je 
lépe připraví na uplatnění na trhu práce i na proces hledání zaměstnání. Projekt byl pozitivně 
přijat cílovou skupinou, tedy absolventy a také zaměstnavateli, byl pozitivně přijat úřadem 
práce v Praze, získal dostatek bodů od externích posuzovatelů.  
Na dotaci z Evropských sociálních fondů a Magistrátu hlavního města Prahy nedosáhl.  
Další kola výzev snad umožní podat a obhájit projekt, který podpoří efektivní komunikace 
znalostí potřebných k tomu, aby absolventi byli snáze zaměstnatelní a nehrozila jim sociální 
exkluze.  
 
Literatura: 
MĚŘÍNSKÁ Gabriela.  Problematika zaměstnávání absolventů - Proč jsou absolventi 
rizikovou skupinou a jak se čelí těmto rizikům. Zpřístupněno na internetu: www.noviny-
mpsv.cz dne 4. 5. 2006-07-07 
Podpora získání prvního zaměstnání ( žádost o finanční podporu z JPD3). Praha, Asociace 
podnikatelek a manažerek  ČR, 2005. 37s.  
WANLIN, Aurore. The Lisbon Scorecard VI. Zpřístupněno na internetu  
 
Ing. Josef Budík, CSc.  
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. 
 
 

                                                 
94 Podpora získání prvního zaměstnání ( žádost o finanční podporu z JPD3). Praha, Asociace podnikatelek a 
manažerek  ČR, 2005. 37s.  
 



Ohrožuje nezaměstnané
absolventy škol sociální

vyloučení?

Ing. Josef Budík, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní

Praha



Absolventi a zaměstnavatelé
Školy poskytují vzdělání převážně ve špičkové
kvalitě a včetně kvalitní teorie
První zaměstnání vyžaduje zvýšené náklady 
zaměstnavatelů při předávání znalostí z praxe
Programy zapracování nových zaměstnanců -
nadnárodní firmy, banky,  státní instituce nemají
problémy
MSP – nutné relativně velké úsilí a nulový vliv 
na ekonomický výsledek firmy 



Absolventi
Postrádají určité pracovní kontakty usnadňující
lepší orientaci na trhu práce 
Nemají praktické zkušenosti a základní
pracovní návyky
Musí měnit životní styl
Musí se seznamovat s praxí firmy
Musí získávat nové dovednosti (komunikace a 
telefonování, ICT pro plánování času, 
prezentační dovednosti, apod.)



Motivace – informační sonda
Vzdělávací proces oficiálně končí ukončením školy 
Po ukončení přípravy na povolání – individuální
péče o osobní (nové znalosti a dovednosti) - CŽV
Tzv. měkké dovednosti jsou investicí do vlastního 
rozvoje, nikoliv nákladem a ztrátou
Studenti jsou ochotni dál na svém rozvoji pracovat 
Nepovažují nácvik  dalších dovedností za 
neproduktivní ztrátu času 
ztráta motivace - může se odrazit zvýšenou 
tendencí k sociálně patologickým jevům.



Pro zaměstnavatele jsou 
absolventi rizikem

Chybí jim osvojení tzv. klíčových kompetencí,  
(ochota učit se, komunikační dovednosti, práce s 
informacemi, s výpočetní technikou, jazykové
znalosti)
Chybí jim celá řada sociálních kompetencí
(schopnost práce v týmu, řešit problém, 
rozhodovat se, nést zodpovědnost, být adaptabilní
a flexibilní, a schopnost vést)



Náklady
Náklady spojené s přijetím absolventů jsou 
vyšší, než při přijímání lidí s praxí
(zaměstnavatel podporuje budování nových 
návyků, učí nové dovednosti)
Je pravděpodobné, že absolvent po krátké
praxi (12 až 15 měsíců) přejde do jiného 
zaměstnání a úsilí vložené do jeho  
zaškolování zaměstnavatel „odepíše“



Nezaměstnanost absolventů
kulminuje v září a prosinci



Důsledky dlouhodobé
nezaměstnanosti

Při zvýšení nezaměstnanosti o 1 % se:
zvyšuje kriminalita o 5.7 %, 
zvyšuje sebevražednost o 4,1 %, 
počet přijatých do státních nemocnic se 
zvyšuje o 3,4 %

Pramen: www. http://kverek.webpark.cz/problematika/prob_01/57.htm - - 060504



Specifikum věkové skupiny do 
30 let

Prodlužování adolescence (mládí) 
nezaměstnaností má negativní důsledky pro 
jedince i pro společnost:

Pokud si tito mladí lidé ve správném čase 
neosvojí potřebné pracovní návyky:

Nebudou schopni pracovat ani v dospělosti
nuda je pak povede k sociálněpatologickému
chování k vyřazování ze společnosti



Podíl na počtu 
nezaměstnaných



Hrozí sociální vyloučení
(exkluze)

Osobní ztráty (pro nezaměstnané osoby a 
jejich rodiny)
Ztráty pro ekonomiku (nižší výběr daní z 
příjmu). 
Roste sociální izolovanost, konflikty v rodině
a v manželství, 
Často graduje dysfunkční chování (včetně
užívání alkoholu a drog)
Prohlubuje se pesimistický postoj k životu s 
pocity nepotřebnosti, marnosti a beznaděje



Řešení - strategické
dokumenty?

závazky ČR vyplývající z tzv. Lisabonského 
procesu 
Memorandum o celoživotním učení
Evropská strategie zaměstnanosti
dokument OECD „Education at a Glance 2004“
Evropská strategie zaměstnanosti
Vláda ČR i regiony formulují strategie a vize 



Hodnocení výsledků – Lisabon
(příklad)

Země EU nevyužívají potenciál pracovních sil 
a cíl zaměstnávat 70 % práceschopného 
obyvatelstva do r. 2010 nebude splněn:
V EU jen 63,3 % pracovních sil v aktivním 
věku bylo zaměstnaných (rok 2004)
Pro porovnání:

v USA – 71,2 %, 
v Japonsku 68,7%
V ČR asi 65 % ---

Pramen: Wanlin Aurore. The Lisbon Scorecard VI.



Strategie regionů (Praha)

Programové prohlášení Rady hl. Města Prahy
Strategická vize rozvoje zformulovaná ve 
strategickém plánu a rozvedená v soustavách 
dílčích cílů, politik a programů
Prioritou (č.2) je Sociální integrace 
specifických skupin obyvatelstva ohrožených 
sociální exkluzí



Projekt orientovaný na cílené
vzdělávání

Zpracovala APM ČR s cílem zproduktivnit 
každodenní činnost absolventů v prvním 
zaměstnání
Prostřednictvím kurzů tzv. měkkých 
dovedností (komunikace, prodejní
dovednosti, týmová práce) lépe připravit 
absolventy pro první zaměstnání
Učit, procvičit a zlepšovat postupy 
posluchačů použitelné v procesu hledání
zaměstnání (learning by doing)



Výsledek práce na projektu 
Projekt APM ČR byl pozitivně přijat cílovou 
skupinou, tedy absolventy a také
zaměstnavateli 
Pozitivně přijat úřadem práce v Praze
Dostatek bodů dostal od externích 
posuzovatelů
Na dotaci z Evropských sociálních fondů a 
Magistrátu hlavního města Prahy nedosáhl



Další kolo výzev - další projekt

Koncept učící se firmy – efektivní komunikace 
znalostí
Realizace projektu podpoří cílené celoživotní
vzdělávání ve firmách
Pro manažery (lektory) bude orientovaný na 
trénink didaktických a prezentačních dovedností
Pro absolventy bude orientovaný na zlepšení
emoční inteligence, multikulturní výchovu, na 
zlepšení dovedností ve využívání informačních a 
komunikačních technologií v organizaci firmy 



Vzdelanie v optike summitu G8 v Petrohrade a budovanie znalostnej ekonomiky 
Vladimír Gonda 
 
Úvod 
V postindustriálnej informačnej spoločnosti sa vzdelanie, veda a výskum stávajú významným 
prostriedkom hospodárskeho rozvoja, ktorý výrazne ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky a jej 
konkurencieschopnosť. Na pretvorenie EÚ na vysoko konkurencieschopnú a dynamickú 
znalostnú ekonomiku orientuje aj Lisabonská stratégia. 
 
Rozvojová sféra vzdelávania 
Vzdelanie je jednou z dôležitých podmienok úspešného rozvoja krajín a regiónov sveta. 
Konkurencieschopnosť ktorejkoľvek krajiny dnes v značnej miere závisí od 
vysokokvalifikovaných odborníkov, od otvorenosti a prístupnosti vzdelávacích inštitúcií 
požiadavkám odvetví vyspelých technológií. Tvorba a aplikácia nových poznatkov sa stáva 
základným zdrojom rastu národných ekonomík a kvality života ľudí. 
Problematike vzdelania venuje permanentne veľkú pozornosť aj skupina G895, ktorá ako 
hlavné opatrenia smerujúce k vytvoreniu globálneho vzdelávacieho priestoru vytýčila: 

- napomáhať rozvoj systému nepretržitého vzdelávania, 
- napomáhať dosiahnutie dostupnosti základného vzdelania pre všetkých 

v rozvojových krajinách, 
- napomáhať rozvoj kvality vzdelávania, 
- napomáhať rozšírenie medzinárodných sietí akademickej mobility študentov, 

učiteľov a vedeckých pracovníkov, 
- napomáhať rozvoj dištančného vzdelávania a informačno-komunikačných 

technológií v systéme základného, stredného a odborného vzdelania. 
 
Jedným z prioritných smerov krajín G8 je napomáhanie rozvoja vzdelania v rozvojových 
krajinách v rámci programu „Vzdelanie pre všetkých“, ktorý bol iniciovaný v roku 2000 v 
Dakare. Je zameraný na dosiahnutie rovnakého prístupu k vzdelaniu pre všetkých ľudí, 
nezávisle od miesta bydliska, náboženskej, etnickej alebo sociálnej príslušnosti. Osobitná 
pozornosť sa má venovať najchudobnejším krajinám (predovšetkým v Afrike), kde vyše 40 
miliónov detí (z toho 60 % dievčat) nemá prístup ku školskému vzdelaniu, ako aj kvalite 
vzdelávacích služieb. V podmienkach rastúcej mobility obyvateľstva a zintenzívňovania 
migračných procesov mimoriadny význam nadobúda problém adaptácie k inému kultúrnemu 
prostrediu. 
 
Problém vzdelania nie je len problémom rozvojových krajín, kde doteraz má miesto 
negramotnosť či nízka vzdelanosť. Tá je okrem iného živnou pôdou pre rozdúchavanie 
národnostného a náboženského nepriateľstva, šírenie extrémistických nálad a terorizmu. 

                                                 
95 Skupina G8 je neoficiálne fórum predstaviteľov vedúcich priemyselne vyspelých krajín sveta. Jej členmi sú 
USA, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanada, Rusko a taktiež EÚ, ktorá má 
obmedzený štatus. V rámci neformálnej skupiny G8 dochádza ku koordinácii  prístupov k riešeniu 
najpálčivejších problémov svetového rozvoja. 
Každoročne organizované summity sa striedavo uskutočňujú v jednotlivých členských štátoch, pričom krajina, 
ktorá organizuje stretnutie na najvyššej úrovni, vystupuje počas celého kalendárneho roka aj ako predsedajúci 
G8. Hostiteľská krajina zvyčajne stanovuje aj program summitu. 
Od 1. januára 2006 funkciu predsedajúceho skupiny G8 plní Rusko. Tohtoročný summit štátov G8 sa uskutočnil 
v dňoch 15. – 17. júla 2006 na predmestí Petrohradu. Rusko ako predsedajúca krajina navrhlo na prediskutovanie 
(a dohodlo s partnermi) tri základné témy: energetickú bezpečnosť, boj s infekčnými chorobami a rozvoj v sfére 
vzdelávania.  
 



Problémy možno pozorovať aj vo vyspelých štátoch – je to napríklad slabá väzba medzi 
systémom vzdelávania a pracovnými trhmi (a následne nesúlad medzi úrovňou vedomostí 
a zručností absolventov škôl a požiadavkami súčasnej ekonomiky), dôsledkom čoho je aj 
zníženie investičnej atraktivity vzdelávacieho sektora. 
 
O nevyhnutnosti vynakladať dostatočné prostriedky na rozvoj vzdelania pre všetky kategórie 
obyvateľstva svedčí záväzok z Petrohradu zintenzívniť podporu vedy a výskumu v rámci 
transformácie na znalostné ekonomiky. O výskum sa má výraznejšie starať aj súkromný 
sektor tým, že mu bude predkladať úlohy praktického významu.96 
 
Účastníci summitu zdôraznili potrebu zvýšiť príťažlivosť profesie učiteľa, zvýšiť vedomosti 
a kvalifikáciu učiteľov a udržať talentovaných pedagógov na školách. Osobnosť učiteľa 
zaujíma ústredné miesto v systéme vzdelávania. Aby učiteľ mohol efektívne plniť svoje 
funkcie, musí dobre poznať svoj predmet i metodiku výučby. Skutoční učitelia odovzdávajú 
žiakom a študentom nielen najdôležitejšie vedomosti v rámci daného predmetu, ale im aj 
pomáhajú rozvíjať ich túžbu a schopnosť k samozdokonaľovaniu a pokračovaniu vo 
vzdelávaní počas celého života. 
 
Predstavitelia G8 súhlasili podporiť formovanie globálnej znalostnej spoločnosti 
prostredníctvom rozvoja a integrácie všetkých troch prvkov „trojuholníka vedomostí“ – 
vzdelávanie, výskum a inovácie. Privítali iniciatívu Talianska zorganizovať spolu s UNESCO 
Celosvetové fórum pod heslom „Vzdelávanie, inovácie a výskum: nové partnerstvo pre 
stabilný rozvoj“. 
 
V oblasti vzdelania „mocnosti prisľúbili podporovanie výskumu a vzdelania vo svojich 
krajinách a vytváranie znalostnej ekonomiky prostredníctvom zvýšenej spolupráce medzi 
univerzitami a priemyslom. Krajiny G8 tiež vyzvali na zvýšenie akademickej mobility a na 
užšiu spoluprácu medzi univerzitami formou výmenných programov.“97 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať rozvoju medzinárodných programov akademickej 
mobility na všetkých úrovniach (študenti, učitelia, výskumní pracovníci) a prehĺbeniu 
spolupráce medzi univerzitami. Príkladom takýchto programov je Bolonský proces zameraný 
na vytvorenie celoeurópskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru. 
 
Bolonský proces – jedna z ciest realizácie Lisabonskej stratégie 
V Európe v súčasnom období prebieha proces medzinárodnej integrácie vysokoškolského 
vzdelávania,  predstavujúci súčasť všeobecného európskeho integračného procesu. Dôležitým 
míľnikom na tejto ceste bola bolonská deklarácia (1999), ktorá vytýčila ako ústredný cieľ do 
roku 2010 cez dostatočne konvergujúce reformy vytvoriť spoločný vzdelávací a výskumný 
priestor.98 
 
Bolonský proces je jednou z ciest k realizácii Lisabonskej stratégie, prijatej v roku 2000, 
ktorá stanovila cieľ vybudovať Európu ako znalostnú ekonomiku, ktorá získa dynamiku 
a konkurencieschopnosť s ambíciou vyrovnať sa v uvedených oblastiach globálnym 
konkurentom (predovšetkým USA). 

                                                 
96 Pressburg, A. P.: Summit G8: scenár a réžia – Vladimír Putin. In: Trend, 2006, č. 29, s. 21. 
97 http://hnonline.sk/index.php?p=k00000_print&article[id]=1889898... 
98 V Berlínskom komuniké z konferencie ministrov zodpovedných za vzdelávanie, ktorá sa uskutočnila v roku 

2003, sa konštatuje, že Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a Európsky výskumný priestor sú dva 
základné piliere spoločnosti so znalostnou ekonomikou. 

 



 
Lisabonská stratégia a SR 
V marci 2005 vláda SR schválila Stratégiu rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 
2010 (Lisabonskú stratégiu pre Slovensko), ktorá je konkretizáciou Lisabonskej stratégie EÚ 
pre potreby SR. Vychádza zo základnej filozofie Lisabonu a predstavuje ekonomickú 
stratégiu, ktorá má byť základom pre politiku slovenskej vlády do roku 2010.  
Dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska možno zabezpečiť len vytváraním podmienok na 
rozvoj znalostnej ekonomiky. Tento rozvoj sa uskutočňuje v rámci projektu Minerva99, ktorý 
je oficiálnym vládnym programom rozvoja znalostnej ekonomiky v SR. Svoje aktivity 
zameriava na štyri oblasti: 

- informačnú spoločnosť, 
- vedu, výskum a inovácie, 
- investície do ľudí a vzdelávania, 
- podnikateľské prostredie. 

 
V ďalšej časti stručne priblížime dlhodobé priority nasledovných v oblastiach: investície do 
ľudí a vzdelávania, a veda, výskum a inovácie.100 
Investície do ľudí a vzdelávania: Verejná  politika v oblasti ľudských zdrojov má vytvárať pre 
všetkých občanov možnosti a schopnosť neustále sa vzdelávať, absorbovať nové informácie 
a plynulo prechádzať z jedného zamestnania do druhého. Vzdelávacia politika má byť tiež 
využitá ako nástroj boja proti medzigeneračnej reprodukcii chudoby – každé dieťa musí mať 
možnosť dosiahnuť kvalitné vzdelanie zodpovedajúce jeho potenciálu. Medzi priority 
v oblasti ľudských zdrojov patria tieto oblasti: 

- moderná vzdelávacia politika: dokončenie reformy základného a stredného 
školstva s dôrazom na reformu obsahu vzdelávania; na úrovni vysokých škôl 
orientácia na rozšírenie kapacít a výrazné zvýšenie kvality, 

- dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti, 
- vyrovnanie sa s demografickými zmenami (ako sú zníženie pôrodnosti, starnutie 

populácie či migračné tlaky).  
 
Veda, výskum a inovácie. Inovačná politika definovaná v programe Minerva by mala v sebe 
efektívne prepojiť podporu vedy, výskumu a inovácií a zabezpečiť dlhodobý rozvoj 
kvalitného vedeckého potenciálu. Slovensko by malo mať širokú základňu vedcov schopných 
realizovať kvalitný výskum na špičkovej medzinárodnej úrovni. Veľká časť vedcov a ich 
aktivít musí byť prepojená s podnikateľským sektorom tak, aby sa zabezpečil efektívny 
prenos vedeckých poznatkov do reálnych výstupov v hospodárstve v podobe inovácií. 
Verejná podpora základnej vedy a základného výskumu musí byť odlíšená od podpory 
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, keďže tie majú výrazne iný ekonomický charakter. 
Pozornosť sa má sústrediť na tri oblasti: 
1. Výchova a podpora kvalitných vedcov: Hlavnými  úlohami v danej sfére sú: 
- motivovať talentovaných ľudí k vedeckej kariére vytvorením dobrých možností pre 

kvalitnú vedeckú prácu a zabezpečením ich adekvátneho kariérneho a finančného 
ohodnotenia, 

                                                 
99 Program Minerva je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej 

lisabonskej stratégii. Jeho cieľom je vyvíjať aktivity na podporu rozvoja znalostnej ekonomiky, ktorá je 
považovaná za jedinú cestu ako na Slovensku čo najrýchlejšie dosiahnuť a dlhodobo udržať životnú úroveň 
typickú pre najvyspelejšie západoeurópske krajiny. Tieto aktivity sa zameriavajú najmä na vedu, výskum a 
inovácie. 

100 Treba, pravda, poznamenať, že mnohé z cieľov a politík možno zaradiť súčasne do viacerých z týchto štyroch 
oblastí. Napríklad zabezpečenie počítačovej gramotnosti učiteľov spadá zároveň do oblasti informačnej 
spoločnosti aj do oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania. 



- zabezpečiť adekvátne financovanie pre špičkových slovenských vedcov a výskumné 
inštitúcie, 

- výrazne zvýšiť prepojenie medzi vedeckým výskumom a vysokoškolským vzdelávaním, 
predovšetkým uplatnením inštitútu výskumnej univerzity, ktoré by sa v spolupráci s inými 
výskumnými inštitúciami mali stať základom vedeckého výskumu v SR, 

- rozdeliť verejné financovanie výskumu na inštitucionálne a kompetetívne, t. j. založené na 
súťaživom princípe; nárok na inštitucionálne financovanie by mali len výskumné 
univerzity a SAV, 

- zvýšiť verejnú finančnú podporu (vrátane štipendií) pre doktorandov a zaviesť podporu 
pre postdoktorandov, 

- vytvoriť finančné nástroje na zlepšenie medzinárodnej mobility slovenských vedcov 
a mobility vedcov medzi akademickým a podnikovým sektorom.  

2. Výskum medzinárodnej kvality a s adekvátnym prepojením na podnikateľskú sféru: domáci 
výskum podporovaný z verejných zdrojov musí zodpovedať kvalitou a zameraním 
aktuálnym európskym a svetovým štandardom, základný výskum musí odrážať aktuálny 
vývoj vo svetovej vede, aplikovaný výskum a vývoj musí zasa reagovať na najdôležitejšie 
hospodárske výzvy a prispievať k ekonomickému rastu. Preto musí byť v oblasti 
aplikovaného výskumu a vývoja zabezpečené aktívne prepojenie medzi akademickým 
sektorom a podnikateľským sektorom.101 

3. Účinná verejná podpora podnikateľských aktivít zameraných na vývoj a inovácie: verejná 
podpora (motivácia) vzniku nových, inovatívnych firiem a aktivít zameraných na inovácie 
a vývoj v už existujúcich firmách má pomôcť vyriešiť zlyhávanie trhu v tejto oblasti, ku 
ktorému často dochádza.102 

 
Záver 
Vzdelávanie, veda a výskum hrajú kľúčovú úlohu v rozvíjaní a modernizácii spoločnosti, sú 
zdrojom sociálneho, kultúrneho a ekonomického rozvoja. Pritom ide o finančne náročné 
odvetvia, ktoré si zároveň vyžadujú aj vysokokvalifikovanú pracovnú silu. 
V danej sfére však stále existuje množstvo bariér (napr. nízka mobilita študentov, 
vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov, absencia adekvátneho a funkčného 
prepojenia vedy a výskumu s podnikateľskou sférou, v dôsledku čoho je sťažený prenos 
nových myšlienok a inovácií do praxe, odchod špičkových pracovníkov do zahraničia 
z dôvodu nízkej stimulácie a pod.). Ak teda vzdelávanie, veda a výskum majú v duchu 
Lisabonskej stratégie plniť úlohu hnacieho motora spoločnosti založenej na poznatkoch, je 
nutné vytvoriť pre ne adekvátne akceleračné prostredie. 
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Abstrakt 
Vzdelanie je jednou z dôležitých podmienok úspešného rozvoja krajín a regiónov sveta. 
Problematike vzdelania venuje permanentne veľkú pozornosť aj skupina G8 – na jej 
tohtoročnom summite v  Petrohrade to bola jedna z hlavných diskusných tém. V SR sa 
budovanie znalostnej ekonomiky uskutočňuje v rámci programu Minerva. V danej sfére však 
stále existuje množstvo bariér. Ak má vzdelávanie, veda a výskum v duchu Lisabonskej 
stratégie plniť úlohu hnacieho motora spoločnosti založenej na poznatkoch, je nutné vytvoriť 
pre ne adekvátne akceleračné prostredie. 
 
Abstract 
Education is one of important preconditions of a successful development of the countries and 
regions of the world. G 8 also pays  permanent great attention to the education - it was one of 
the main dicsussion topics  at its this year´s summit in Petrohrad. In the Slovak Republic the 
building of the knowledge economics is being carried out within the programme Minerva. 
There are still many barriers in this sphere. If the education, science and development 
following the Lisbon strategy is to be the basis of the development of society based on the 
knowledge, it is necessary to create for igan adequate acceleration environment.  
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Sociální kapitál jako sociální sítě103 
František Zich 
 
Pojmy sociální, kulturní, politický, informační, znalostní a pod . kapitál jsou v poslední době 
velmi frekventované a to nejen v publicistice, ale i v odborné společensko vědní literatuře. 
Zájem o tyto pojmy a jejich teoretické koncepty zřejmě plyne ze spojení pojmu „kapitál“ 
s něčím co vymezuje určitou oblast společnosti. Kapitál je určen k produkci zisku. Pokud jde 
o naši tematiku nemusí být zřejmě ziskem investovaného kapitálu jen peníze, či jiný hmotný 
majetek. Obecně kapitálem jsou pak všechna taková aktiva, která jsou investována za 
účelem dosažení zisku. Chápeme-li aktiva takto obecně pak o kapitálu je možné hovořit i 
pokud jde o nehmotné prostředky dosahování zisku, jako je vzdělání, schopnosti,  sociální 
kontakty apod.. Kapitál - sociální, lidský, kulturní, symbolický, politický apod. - je ve vztahu  
k ekonomickému pojetí  kapitálem v přeneseném slova smyslu.   
 
Kapitál tedy vždy obsahuje jistý moment dynamiky, pohybu, aktivity, zisku … což ve spojení 
se „sociálním“, „kulturním“, případně další oblastí života lidí umožňuje relativně nové 
pohledy na společenský pohyb. V souvislostí s tím však vznikají diskuse a nejasnosti týkající 
se pojetí takto specifikovaného kapitálu. Je možné dokonce klást otázky: zda např. znamená 
vůbec koncepce sociálního kapitálu přínos k hlubšímu pochopení společenských procesů? Je 
tento a další podobné pojmy možné dostatečně exaktně vymezit a měřit jejich obsah? Nebo 
jde jen o jakýsi módní víceméně esejistický postřeh o společenském životě? 
 
Pojem „sociální kapitál“ zatím nejlépe precizují autoři R. Putman a P. Bourdieu. 
Relativně nejrozšířenější koncepce definuje sociální kapitál  jako kulturní jev vymezený 
rozsahem občanského povědomí, členství ve společnosti, existenci sociálních norem vedoucí 
ke kolektivní akci a stupeň důvěry ve veřejné instituce. Tato koncepce je spojena se jménem 
R.  Putmana104. V tomto smyslu je  sociální kapitál označován jako „veřejné blaho“. Sociální 
kapitál se nahromaďuje historicky, dlouhodobě. Základem tohoto pojetí je důvěra v lidi a 
instituce, to je podle zastánců této koncepce, mimo jiné také předpoklad  úspěšné 
postsocialistické transformace. V této souvislosti řada badatelů konstatuje významné rozdíly 
v úrovni sociálního kapitálu tradičních demokracií a transformujících se zemí. Uvádějí, že 
socialistický systém deformoval tradiční a nejdůležitější formy sociálního kapitálu tj. důvěry 
ve společenské instituce (jako jsou zákon, politika) a obecné důvěry ve společnosti vůbec. 
V důsledku toho v transformačním období převažuje „negativní sociální kapitál“ komplikující 
procesy ekonomického rozvoje, těchto společností. 105 
 
Jiné chápání sociálního kapitálu představuje koncepce založená  francouzským sociologem P. 
Bourdieu106. Sociální kapitál v jeho pojetí, bývá označován jako „privátní blaho“, které 
může konvertovat v kulturní, nebo symbolický kapitál, vyjadřující sociální status jednotlivce. 
Vztahuje se tedy k jednotlivci, vyjadřuje jednu jeho „vlastnost“. 

                                                 
103 Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost GA 

(vedeného pod číslem 402/06/137). Problematikou sociálního kapitálu a některými dalším pojmy se podrobněji 
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104 R. Putman. 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton 
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105P. Matějů, A. Vitásková: Interpersonal Trust and Mutually Beneficia Exchnges: Measuring Social Capital for 
Comparative Analyses, Czech Sociological Review, Sociologický ústav AV ČR, Praha, Vol. 42, 3, 2006, s. 
497  

106 P. Bourdieu: 1998. Teorie jednání, Karolinum, Praha 



Takto chápaný kapitál sociální je souhrn (síť) kontaktů které může člověk (jako jednotlivec) 
využít ke svému prospěchu hmotnému, nebo nehmotnému. Realizuje se prostřednictvím 
interakce mezi lidmi. Interakce mezi lidmi má v každodenním životě nekonečné množství  
podob a forem. Na sociální kapitál lze tedy nahlížet jako na interakci zpravidla mezi dvěma 
lidmi (v intencích Bourdiueho pojetí), jejímž obsahem je směna něčeho co přináší užitek 
jedné, nebo oběma stranám. 
  
Podle ohlasu, kterou tyto koncepce sociálního kapitálu mají se jedná zřejmě o pojmy a teorie, 
které jsou vhodné pro vysvětlení řady jevů v moderní společnosti. Ve spojení např. se 
sociálními či kulturními vlastnostmi člověka je možné užitečnost pojmu kapitál spatřovat 
v tom, že:  
- vystihuje úroveň určitých kvalit lidí (nebo i skupin) 
- vystihuje kumulativní aspekt těchto kvalit (např. vliv rodů) 
- umožňuje zjišťovat jaké šance uplatnění má konkrétní  člověk v moderní společnosti 
- poukazuje na stabilní a potenciální prvky v mezilidských vztazích 
- vystihuje složitost a souvztažnost sociálního prostoru 
- za výhodu je možné též považovat  obsahovou aplikaci pojmu „ekonomický kapitál“  na 

jiné společenské jevy 
 
Na druhé straně je však kolem těchto pojmů dost nejasného, například: 
- pojmy jsou vymezovány často velice vágně, existující pojetí která jsou značně odlišná, 

což vede k poměrně volné interpretaci pojmů a jisté konfúzi  
- pojem ve spojení kapitál „něčeho“ vyvolává naději na exaktnost a měřitelnost (v důsledku 

paralely měřitelnosti obsahu ekonomického kapitálu). Měření obsahu a úrovně je z dosud 
uvedených dosti povrchní, rozhodně ne standardizovaný. To se týká i měření sociálního 
kapitálu prostřednictvím „důvěry“. Chápou lidé například otázku „důvěřujete lidem ve 
svém okolí“ stejně? 

- pojem kapitál (v ekonomickém smyslu slova) implikuje také představu trhu (kapitálový, 
finanční trh), ale těžko si lze asi představit sociální trh, „sociálního kapitalistu“, nebo 
obchodování se sociálním kapitálem pokud za takové obchodování nebudeme brát jen 
investování v podobě jakéhosi „prodání“ svých kvalit za výhodné místo, či sňatek apod. 
Nebo je možné si přebytek sociálního kapitálu tezaurovat  a uložit v nějaké bance na 
úrok? V jakých situacích je sociální kvalita, nebo sociální konexe, které tvoří základ 
sociálního kapitálu zboží? K takovýmto podivným otázkám se dostaneme zejména  
chápeme-li sociální kapitál jako určitou vlastnost (dispozici), kterou člověk „vlastní“ a 
cílevědomě si ji rozšiřuje případně s ní pracuje, „investuje“ apod.  

- V  diskusích a studiích o sociálním kapitálu je podle mého soudu nedoceněn právě tento 
akční předpoklad existence kapitálu. Malá pozornost je totiž věnována právě procesům a 
způsobům investování sociálního kapitálu, tj. tedy tomu jak je určitá kvalita (vlastnost) 
sociálního subjektu využita, jak vstupuje do vzájemné interakce mezi sociálními celky, 
jaká je jeho efektivnost, výnos apod. Zdá se, že právě Putmanovo pojetí sociálního 
kapitálu jako „vlastnosti společnosti“ mapuje spíše podmínky, nebo situaci v níž se 
odehrávají ekonomické procesy ve společnosti. Je otázka zda bychom v tomto případě 
skutečně místo o sociálním kapitálu mluvit a „společenském klimatu“, „podmínkách“ 
apod. Také z těchto důvodů se domnívám, že je vhodné pro charakterizování stavu 
nějakého sociálního celku (např. územní, národní apod. společnosti) použít pojem 
„sociální potenciál“ ve výše uvedeném chápání a struktuře. Blíže k možnosti zjistit jak 
fakticky vstupuje sociální kapitál do jednání lidí je zřejmě koncepce Bourdieho. Výše 
jsem se pokusil některé souvislosti a mechanismy  investování sociálního kapitálu do 
jednání lidí prostřednictví darování popsat.  



 Sociální kapitál je konsekventně s pojetím P. Bourdieho definován jako sociální síť 
s důrazem na povahu relací mezi jeho nositeli. Mezilidské vztahy mají velice rozdílnou 
povahu zejména pokud jde o jejich obsah, sílu vazby a trvání. Ne všechny vztahy mezi lidmi 
mají zřejmě povahu sítě. Např. vztahy mezi lidmi v davu na ulic netvoří síť ve smyslu 
relativně pevných vazeb, i když i zde fungují určitá pravidla. Za sítě považujeme vazby mezi 
lidmi mající zpravidla reciproční charakter, jsou relativně pevné a trvalé. Právě příslušnost do 
těchto trvalých vztahových sítí tvoří součást sociálního kapitálu, respektive sociální kapitál 
samotný. Existence těchto sítí v čase je podmíněna historickými souvislostmi je zřejmé, že 
v etapě transformace společnosti dochází k restrukturaci těchto pospolitostí (sítí) a k vytváření 
sítí nových. Schopnost vstoupit do sítě a být součástí sdíleného sociálního kapitálu záleží na 
úrovni lidského kapitálu a na sociálním kapitálu rodiny a samozřejmě na řadě dalších věcí. 
 
Sociální kapitál jednotlivce nelze oddělit od určité sociální sítě. Teorie sociálních sítí chápe 
sociální vztahy s použitím dvou důležitých pojmů: „uzly“ a „vazby“ Velikost sociálního 
kapitálu záleží na pozici, kterou má jedinec v rámci sociální struktury (viz též výše zmíněný 
pojem sociální status a sociální vrstvy) tedy do jakých patří sítí a jakou v nich hraje roli. Má 
se za to, že přednost teorie sociálních sítí na rozdíl od tradičního chápání sociální struktury, 
spočívá v tom, že odhaluje, že rozhodující není individuální vlastnost, ale relace individua 
k jiným. Tedy schopnost komunikace, schopnost „být ve vztahu“, mít dostatek kontaktů 
uvnitř sítě a také schopnost být dostatečně flexibilní pokud jde o potřebu změny sítě a vztahu. 
Dalo by se s určitou nadsázkou říci, že není důležité „jaký jsi“, ale „kam patříš“, kde máš své 
vazby.Ale nejen to. Teorie sítí předpokládá, že sítě menšího rozsahu, které jsou určitým 
způsobem ohraničené, jsou také zpravidla těsnější, mají pevnější vazby a jsou závaznější pro 
své příslušníky (např. rodinná síť) nejsou v současné době dostatečně užitečné (srovnej 
zmínku o „obranném sociálním kapitálu“ výše), neposkytují dostatek podnětů a informací. 
Naopak sítě, které jsou otevřené, („ofenzivní“) kde tedy existují volnější, méně závazné 
vztahy  mezi lidmi  obsahují nové možnosti, přináší nové, užitečné informace a podporují 
flexibilitu vytváření sociálních vztahů. Dalo by se tedy říct, že z hlediska jednotlivce je  
užitečnější být příslušníkem ve  více volných sítích, než mít pevné vztahy jen v jedné síti. 
 
Teorie sítí v této podobě tedy koresponduje s procesy individualizace v moderní 
(postmoderní) společnosti. Je výhodné mít více volnějších vztahů a umět je vhodným 
způsobem vytvářet, řadit, případně měnit a využívat. Je důležité, že v těchto procesech se 
musí člověk  spoléhat především sám na sebe i když je současně vázán na jiné. 
 
Sociálně sítě existují a tvoří se na mnoha úrovních. Od vztahových sítí na úrovni rodin, 
místních společenství, školských absolventských sítí až po sítě v politické a ekonomické 
oblasti a sítě národní, případně nadnárodní. V soudobé společnosti dochází k vytváření 
internetových sítí, umožňujících nejen průběžnou komunikaci mezi různými subjekty a 
výměnu jejich názorů, ale i určitou věcnou směnu.   
 
V této souvislosti vzniká otázka o funkčním rozsahu sociální sítě, což je významné zejména 
z hlediska jednotlivce. Sítě mohou být velice rozsáhlé, např. národní síť obsahuje z určitého 
hlediska „propojení“ všech subjektů národního státu, nebo národa. Takovýto celek i když 
skutečně tvoří síť zprostředkovanou různými institucemi nemůže samozřejmě jednotlivec sám 
absorbovat a vytvořit si nějaké osobní vazby se všemi členy. V rámci této poměrně volné sítě 
existuje struktura „uzlových bodů“ a vztahů, a dalších sítí. Ve srovnání s touto strukturou 
vlastní „sociální síť jednotlivce“ tvoří jen tolik osob (vazeb), které jednotlivec zvládne, ke 
kterým má osobní vztah, rozeznává jednotlivé členy, je s nimi alespoň v občasné interakci, 
vyměňuje si s nimi „dary“ apod. Sociální síť jednotlivce je omezena (někdy se uvádí rozsah 



asi 150 členů). Takové číslo je však jen velmi přibližné, opět můžeme konstatovat rozdíly 
podle pozice (statusu) ve společnosti. V úvahu je třeba vzít i obsah vztahů a sílu interakce. 
Nicméně pro oblast uplatňování sociálního kapitálu je jisté omezení rozsahu sítě 
pravděpodobné. Investování sociálního kapitálu vyžaduje určitou míru přehlednosti sociálních 
vazeb. 
 
Velký přínos  k problematice poznání role sítí v moderní společnosti znamená především 
práce M. Castellse107. Všímá si procesů přeměny společenských vztahů zejména pod vlivem 
globalizace ekonomiky. Podle tohoto autora právě sociální sítě vytvářejí novou „sociální 
morfologii“ v soudobých společnostech. Existující sítě a jejich dynamika má zásadní vliv na 
výsledky všech základních životních procesů. Je to způsobeno zejména rozvojem nových 
informačních technologií, které prostupují veškerou sociální strukturou. Industriální prostor je 
vymezen toky informací a celá společnost je vystavěna z toků informací, ale také kapitálu a 
dalších významných společenských procesů. Tady je důležité zdůraznění, že jde o „toky“, 
tedy něco co je v pohybu, obsahuje onu základní společenskou dynamiku. To je to co 
rozhoduje o podobě a významu sociálních sítí. „…síťová logika vyvolává sociální 
determinaci vyšší úrovně, nežli logika specifických sociálních zájmů vyjadřovaná sítěmi – 
moc toků získává nadřazené postavení nad toky moci. Příslušnost, nebo nepříslušnost do sítě a 
dynamika každé sítě  vůči jiným sítím jsou rozhodujícími zdroji vlivu a změny v naší 
společnosti …“108  Příslušnost k sítí a schopnost změny této příslušnosti, stejně jako sama 
dynamika sítí je tak podle autora nejsilnější zdroj změny. Struktura sítí ve společnosti je 
rovněž dynamická, ale soustřeďuje se kolem hlavních společenských procesů (výroby, 
technologie, moci). V rámci této struktury sítí existují sítě různé váhy. V souladu se 
základními procesy funguje podle Castellse jakási meta síť, jejíž váha a moc je taková, že 
téměř automaticky „vypíná“ všechny nepodstatné funkce, teritoria, nebo celé sociální skupiny 
ve společnosti. To samozřejmě přináší nejen efektivitu industriálních a hlavních 
společenských procesů ale na druhé straně také individuální nejistotu, vznik  nových obsahů 
sociální distance a sociální neklid. Zdá se tedy, že fakt existence sociálních sítí jako výrazu 
změny sociální struktury společnosti je produktem růstu společenské (respektive její 
ekonomické) efektivity a v tom smyslu je zákonitým výsledkem tohoto procesu. Při 
podrobnějším zamyšlením nad teorií sítí vzniká celá řada otázek. Z nich nejnaléhavější je: 
nakolik je nutné podléhat dynamice změny příslušnosti k síti? Jaké jsou individuální, případně 
systémové možnosti regulace těchto změn, zejména pak nejistot, které sama tato dynamika 
vyvolává. Význam sociálního kulturního kapitálu jednotlivce se v této souvislosti  
soustřeďuje hlavně na získání schopnosti „pohybovat se“ v síti, respektive v sítích. To by pro 
soudobého člověka měla být zřejmě i výzva jakým směrem rozvíjet svůj vlastní lidský kapitál. 
 
Z hlediska analýzy role sociálního kapitálu je důležité, že struktura sítí jednak predestinuje 
velikost sociálního kapitálu jednotlivců a jednak i jeho možné investování a efektivitu. 
Poznání sociální sítě a jejich struktur znamená identifikovat jakousi základní „matrici“ 
mezilidských vztahů a jejich dynamickou změnu a tím i možnost poznat pozici jednotlivců 
nebo skupin ve společnosti. Pozice v síti a schopnost vstupovat do jiných sítí je použitelné 
k změření velikosti sociálního kapitálu jednotlivců.  
   
Bohužel seriozně  založených empirických výzkumů k identifikaci sociálních  sítí a jejich 
dynamiky bylo zatím provedeno málo. 109 Souvisí to s metodologickou obtížností 
                                                 
107 Castells, M. (1996): The Rise of the Network Society. I. díl. Oxford: Blackwell Publishers. 
108 M. Castells, c.d. s. 424 
109 Jedním z mála je výzkum sociálních sítí, provedených Sociologickým ústavem AVČR v rámci programu 

ISSP v roce 2001 



transformovat tuto teorii do empiricky podložených projektů. Musíme se v této oblasti 
spoléhat spíše na intuitivní chápání struktury sítí, posuzování „uzlů“ a jejich vzájemných 
vztahů. Jsou poměrně dobře popsány aspekty vzniku a fungování nových sítí (např. sítě 
týkající se toků informací, kapitálu, technologií- M. Castells), ale málo víme o současné roli 
tradičních sociálních sítí, jako jsou rodinné, regionální a národní vazby.110 Většinou se pouze 
konstatuje, že jejich vliv slábne a že rozhodující roli mají právě tyto nové struktury sítí. 
Otázka, která však zůstává rovněž nezodpovězená je jaký vliv mají právě tradiční 
(např.primární skupiny) sítě na přípravu jednotlivce pro start a vstup do „zasíťovaného světa“, 
či pro vhodné chování v tomto světě. Více o této problematice by zřejmě vypověděl rozbor 
úlohy kulturního kapitálu.  
 
Zdá se, že právě prostřednictvím poznání sociálního kapitálu jako sítě mezilidských vztahů by 
bylo možné sociální kapitál jednotlivce, či skupiny nejen měřit, ale také zkoumat jeho 
fungování v jednání lidí v různých životních situacích. Dostatečně exaktní identifikace 
sociálních sítí jako jistých sociálních entit je však dosti obtížné. Obecně můžeme přijmout 
intuitivní vymezení takových sítí jako jsou  rodinné, absolventské, zájmové (např. v rámci 
sportovních klubů, organizací), podnikové, pracovní, náboženské, politické strany apod. 
Takovéto vymezení koresponduje s tím co rozumíme pod sociální strukturou společnosti. 
Nesporně existují sítě vztahů v rámci všech strukturálních častí společnosti , které  jsou 
rovněž také součástí sociálního kapitálu jednotlivce. Teorie sítí jak bylo uvedeno výše však 
předpokládá strukturu sítí jdoucí „průřezově“ všemi těmito sociálními skupinami. Z pohledu 
jednotlivce je jeho sociální kapitál  tvořen příslušností, nebo vazbou na někoho z té, či oné 
sítě. Tím také každý jednotlivec spoluvytváří tu či onu síť. Nenajdeme člověk mimo vztahy, 
tedy mimo nějaké sociální sítě. 
 
V souvislosti s významem mezilidských vztahů v životě lidí je významné zkoumat jak 
sociální kapitál - chápaný právě jako síť vztahů - vzniká. Při této úvaze musíme vycházet 
z toho, že sociální sítě jsou produktem historického vývoje lidské společnosti, že tedy pokud 
jde o jednotlivce vždy se do nějaké takto dané „vztahové historické finality“ rodí. Tedy 
jednotlivec vstupuje do sociálních sítí pro daný okamžik již daných. Příslušnost do některých 
sociálních sítí tak získává člověk jaksi automaticky. V sociologii to bývá označováno jako 
„připsaná“  vlastnost na rozdíl od statusu získaného svým vlastním úsilím. (Např. připsaný 
sociální status dítěte  je dán pozicí, kterou má rodina v sociální struktuře.) V závislosti na typu 
společenského systému se tak člověk ne svoji zásluhou může dostat do vlivných sociálních 
sítí, (panovnické rody to ukazují nejlapidárněji), nebo také naopak vrůstá do vztahových sítí 
bez vlivu, je tak predestinován k sociální exkluzi aniž si to jakkoli zasloužil. Korespondence 
„připsaného sociálního kapitálu“ se sociální diferenciací je evidentní a mnohokráte prokázaná. 
Lidé s vyšším sociálním statusem (vzděláním, náročnosti práce, příjmem atd.) vybavují svoje 
potomky vyšším potenciálem sociálního kapitálu, než lidé s nižším sociálním statusem. 
V tomto ohledu nejde tedy o nic nového co bychom o vztazích mezi lidmi nevěděli. 
 
Zřejmě nejzajímavější otázkou v této souvislosti bude poznat co dělají lidé (jednotlivci i 
skupiny) pro to aby svůj „připsaný sociální kapitál“ využili, nebo alespoň udrželi a zejména 
pak co dělají lidé pro to, aby  sociální kapitál rozšířili a ti sociálně hendikepovaní svoji situaci 
změnili. Tady se dostáváme k otázce investování do sociálního kapitálu.  Nejefektivní způsob 
jak udržet či rozšířit svůj sociální kapitál je cesta vzdělání, tedy zvětšením lidského kapitálu. 
Vzdělávací proces, získávání vyšší kvalifikace, je vždy spojen se vstupem do určitých sítí a 
po absolvování zakládá možnost v stupu do dalších sítí, na které by člověk bez kvalifikace 
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„nedosáhl“. V demokratické společnosti jsou vytvořeny, obecně vzato, dobré podmínky pro 
rozšíření sociálního kapitálu pro každého. Vzdělávací systém je otevřený, přesto jak víme je 
dostupnost vzdělání sociálně determinovaná. Čím vyšší sociální a kulturní kapitál rodičů tím 
vyšší pravděpodobnost dosažení uspokojivé úrovně vzdělanostního potenciálu a tím i 
sociálního kapitálu.  
 
Tady vzniká několik problémů. Je tento stav jakési limitované sociální omezenosti přístupu ke 
vzdělání vyhovující? Není vlastně tento mechanismus reprodukce lidského a sociálního 
potenciálu výhodný pro zachování stability a fungování společnosti? Kvalifikace populace 
koresponduje s distribucí složitosti a náročnosti práce ve společnosti. Je asi nesmyslné 
usilovat o to, aby celá populace měla vysokoškolské vzdělání, které by s ohledem na výrobní 
a další procesy ve společnosti nemohla realizovat. Nicméně v současné době u nás existuje 
rozpor mezi kvalifikační strukturou a strukturou práce. Týká se zřejmě jak kvantitativní, tak 
kvalitativní stránky struktury pracovních sil. Jsou tedy možnosti a potřeba zvýšení počtu 
vysoce vzdělaných lidí. Stanovit o kolik, a co tvoří optimální dynamickou vzdělanostní 
strukturu země je náročná a otevřená záležitost. 
 
Podobný problém spočívá v tom jak vyrovnat přístup ke vzdělání sociálně znevýhodněné části 
populace. V tomto ohledu se spoléhá nejen na možnosti  a politiku státu  včetně investování 
do vzdělávacích systémů a jejich optimalizaci. Hledají se i cesty soukromých investic do 
vzdělání, např. formou odložené spotřeby, půjčky apod. V každém případě platí, že 
investování do vzdělání jako nejdůležitější složky lidského kapitálu je současně i 
investováním do rozšíření sociálních sítí, tedy do sociálního kapitálu.   
 
Další cestou rozšiřování sociálního kapitálu jsou přímé investice do sociálních vztahů. 
Zejména jde o členství v různých organizacích prestižních klubech apod. také z této oblasti 
zatím máme málo konkrétních a dostatečně representativních poznatků. Diskuse se 
v důsledku toho často pohybuje v podobě uvádění příkladů, které sice ilustrují mechanismus 
získávání sociálního kapitálu investováním formou vstupu do sítí, či vyhledání potřebného 
vztahu  (známosti) nicméně jde právě jen o ilustraci, která málo vypovídá o skutečném stavu 
těchto sítí a  tím méně o individuálním úsilí vstupování do nich. Empirický výzkum na toto 
téma by byl velice užitečný. Je možné vyslovit pracovní hypotézu o obecné neznalosti 
existujících sítí a jen intuitivní znalost jejich  hierarchické struktury, dále lze předpokládat  
převahu náhodnosti při navazování mezilidských vztahů. V této souvislosti hraje významnou 
roli kulturní kapitál, jehož obsah zatím vnímáme většinou jen intuitivně. V další badatelské 
práci proto je potřebné spojit úsilí o přesnější vymezení  kulturního kapitálua jeho roli 
v investičním procesu. 
 
Shrneme-li na závěr, pak sociální kapitál jako dispozice, kterou může člověk využít 
(investovat) za účelem získání nějakého sociálního, kulturního, finančního, politického, či 
jiného profitu vzniká: 
a) jako „připsaný“ tj. jako sociální kapitál rodiny do které se narodil; 
b) jako vedlejší produkt při víceméně povinném vstupu do různých institucí, zejména 

vzdělávacích a pracovních;  
c) jako cílevědomá investice za účelem vstupu do nějaké sítě, navázání vztahu apod.; 
d) rozšíření sítí je možné také na principu náhodnosti (seznámení s vlivnými lidmi)  
 
Tyto cesty za sociálním kapitálem se nevylučují, naopak fungují vedle sebe a spolu. Nicméně 
získávání sociálního kapitálu přímým investováním za účelem jeho dalšího investování je 
nejzajímavější. Předpokládá jistou motivaci, aspiraci a také nespokojenost se stávající pozicí a 



nakonec vlastní aktivitu. Pro získání vyššího sociálního kapitálu (příslušnosti do vlivnější a 
prestižnější sítě) je třeba vyvinout nějaké úsilí, investovat do vztahu, stát se členem apod.  
S těmito cestami rozšiřování vztahových sítí a získávání vyššího sociálního kapitálu souvisí i 
každodenní životní styl, tj. využívání času, způsob hospodaření, spotřeba, včetně tzv. 
odložené spotřeby. 
 
Prof. Ing. František Zich, DrSc, Vysoká škola finanční a správní 
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