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Úvodem
Ve dnech 23. - 24. září 2003 v Praze pořádala Vysoká škola finanční a správní o.p.s. ve
spolupráci s Bankovní akademií, a.s. v Kongresovém centru České národní banky již 6. ročník
mezinárodní vědecké konference na téma „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Konferenci
připravil přípravný výbor ve složení: RNDr. Petr Budinský, CSc., předseda, doc. Radim
Valenčík, CSc., odborný garant, členové prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., PhDr. Lenka
Ruppertová, Milada Trojanová, Ludmila Dzumpelová a Lenka Melicharová.
Oproti předcházejícím ročníkům významně přibylo vystupujících z praxe včetně významných
osobností společenského života. I to svědčí o tom, jak roste význam dané problematiky, ale i o
širším povědomí o konferenci, kterou VŠFS každoročně pořádá.
Příspěvky jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly předneseny a s uvedením názvu příslušného
bloku. Dva příspěvky mají podobu prezentace tezí.
K financování konference i k vydání sborníku byly využity prostředky z grantového projektu
Efektivnost investování do lidského kapitálu registrovaného pod číslem 402/03/0128 a
financovaného z prostředků GA ČR.
Děkujeme kolegům z Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie za organizaci
konference a obětavou pomoc při technickém zpracování sborníku.
Přípravný výbor
Předsednictvo konference:
Dr. Bohuslava Šenkýřová, generální ředitelka VŠFS
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., rektor VŠFS
RNDr. Petr Budinský, CSc., náměstek GŘ pro obchod VŠFS
doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., prorektor VŠFS
Dr. Alan Krautstengl, Ph.D., prorektor VŠFS
Georges Wanet, Solvay Bussines School, Belgie
Dr. Manfred Tessaring, Area Research Manager, CEDEFOP, EU
prof. doc. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., rektor, Vysoká škola manažmentu, SR
Dr Kazimierz Żebrowski, rektor, Wyższa Szkola Zarządzania Edukacja, Polsko
doc. Radim Valenčík, CSc., vedoucí katedry ekonomie a veřejných financí, VŠFS
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora, Magistrát hlavního města Prahy
Konferenci moderovali:
RNDr. Petr Budinský, CSc.
Dr. Alan Krautstengl, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.

Zahájení konference, vystoupení zástupců partnerských organizací
Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové
Dámy a pánové,
dovolte mi přivítat Vás na 6. ročníku mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do
vzdělání. Abychom tuto konferenci mohli uspořádat, respektive to, že jsme ji mohli uspořádat, za
to jsme vděční také našim partnerům a dovolte mi, abych jim poděkovala hned v úvodu našeho
jednání. Je to Magistrát hl. m. Prahy, dále CEDEFOP, Appiangroup, Škoda holding, Kooperativa
pojišťovna, SIAD Czech, Scanservice, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner &, Bankovní
akademie a v neposlední řadě chci také poděkovat České národní bance za tyto velice důstojné
prostory, které zapůjčila pro konání této konference a věřím, že přispějí k jejímu zdárnému
průběhu. Mediálním partnerem naší konference je Právo. Dámy a pánové, tím tedy považuji
konferenci za zahájenou, přeji vám úspěšné jednání.
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Úvodní vystoupení Ing. Jiřího Paroubka, náměstka primátora, Magistrát
hlavního města Prahy
Dámy a pánové,
mé úvodní slovo bude velmi krátké, protože budu ještě v průběhu konference vystupovat.
Dovolte mi proto, abych vás pozdravil, abych pozdravil účastníky mezinárodní konference
Lidský kapitál a investice do vzdělání. Chtěl bych říci, že téma konference je stejně vysoce
aktuální, jako je inspirativní. Je zřejmé, že v dnešní české společnosti stále více a rozhodující
měrou platí, že vzdělání lidí rozhoduje více než kdy předtím o příležitostech, které lidé v životě
dostávají. A tím, že dostávají příležitosti, nemůže to být bez dopadu na jejich životní styl a
úroveň, jsou to prostě spojité národy. Je dobře, že velká část mladé generace - alespoň podle
mého názoru a mých zkušeností - plně reflektuje potřebu svého kontinuálního vzdělávání,
potřebu práce na sobě. Musím říci, že jsem rád, a můžu říci, že někdy i nadšen, když při různých
jednáních přicházejí ke mně talentovaní mladí lidé jako zástupci např. bank, finančních institucí
či velkých firem - vzdělaní ekonomové či právníci již se slušnou praxí, s vysokou profesionální
znalostí své problematiky a lidé, kteří jsou vybaveni velmi dobře jazykově. Ať chceme nebo
nechceme, Čechy a Praha mají zcela výjimečné postavení, jsou mostem mezi východem a
západem Evropy. V minulosti nám tato pozice přinášela spíše problémy, alespoň ve dvacátém
století. Dnes je podle mého názoru předností, kterou musíme využít. Vždyť kolik firem či
institucí ze západní Evropy si vybralo a lze doufat, že v souvislosti se vstupem ČR do EU si ještě
vybere, Prahu jako sídlo své podnikatelské činnosti a ČR právě pro své podnikání v oblasti zemí
střední a východní Evropy. A bude potřebovat naše lidi, občany ČR a Prahy s vysokou odbornou
kvalifikací, s vysokou znalostí jazyků. Náš vstup do EU v příštím roce dává mladým lidem
velkou možnost dostat se k příležitostem v oblastech vzdělání, jaké tu nikdy nebyly. Dámy a
pánové děkuji.

Úvodní vystoupení Mgr. Jaroslavy Barbory Sporkové, Úřad vlády ČR
Dobrý den, dámy a pánové,
dovolte mi, abych poděkovala pořadatelům této konference za to, že jsem byla pozvána. Jedná se
o konferenci, kterou považuji za velmi významnou zejména proto, že obsah jejího jednání se
přímo dotýká toho, čím já jsem pověřená, co já dělám na úřadu práce. Dovolte mi při této
příležitosti vás pozdravit jménem pana místopředsedy vlády Dr. Petra Mareše, který je
místopředsedou pro vědu, výzkum a rozvoj lidských zdrojů. Dámy a pánové, my se nacházíme
v úžasné době. Nacházíme se nejen na začátku 21. století, ale nacházíme se v době, kdy dochází
k zásadní změně. Někteří lidé hovoří dokonce o změně paradogmat. Jde o to, že pomalu
industriální společnost odchází do historie a my se dostáváme do společnosti, které říkáme
znalostní inovační společnost. Je to významný posun, který vede k tomu, že lidstvo si
uvědomuje, že pokud něco opravdu má smysl, jsou to právě lidé. Lidé, kteří jsou schopni
pracovat s informacemi, lidé, kteří mají tu úžasnou schopnost obnovovat v sobě své zdroje, kteří
jsou schopni neustále se učit, rozvíjet, poznávat, inovovat. Dámy a pánové, Evropa si tuto
skutečnost uvědomila, zdá se, že si velmi dobře uvědomuje tento fakt i Česká republika. Chtěla
bych vás požádat o to, abyste se pokusili nakazit myšlenkou na informační, znalostní, inovační
společnost všechny lidi, se kterými se denně potkáváte. Ještě jednou přeji krásné a úspěšné
jednání.
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Úvodní vystoupení Petra Pudila, ředitele úseku strategické komunikace,
Appian Group, a.s.
Dobré dopoledne, dámy a pánové,
podívám-li se do tohoto sálu, vidím zde řadu známých a významných osobností, tak je to pro mě
potvrzení toho, že se Vysoká škola finanční a správní stala uznávanou a respektovanou institucí a
jsem tomu rád zejména proto, že jsme u zrodu této školy stáli a že můžeme být jejím partnerem i
nadále. Naše myšlenka podpořit vznik takovéto vzdělávací instituce byla, řekněme, příspěvkem
pro formování vzdělanostní společnosti, protože jsme přesvědčeni, že i naše podnikání
v prostředí, kde je dostatek kvalitních lidí, kteří vědí, jak se pohybovat v globalizující se
ekonomice, což je i jedno z témat této konference, je pro nás přínosné. Myslíme si, že
vzdělávání, podporování trvalého se učení a úcta před znalostmi ostatních je něco, co formuje
lidský kapitál a je to něco, co je podle našeho názoru nejenom receptem na výkonnost firem, ale i
lékem na řešení řady celospolečenských problémů. Chtěl bych tady před vámi poděkovat vedení
školy za úžasnou práci, kterou dokázali za posledních pár let a přeji jim dál mnoho úspěchů.
Vám přeji, abyste si z této konference odnesli mnoho nových impulsů pro vaši práci. Děkuji
vám.

Úvodní vystoupení Ing. Petra Pavlíka, vedoucího odboru vzdělávání,
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vaše magnificence, vážené dámy, vážení pánové,
pojišťovna Kooperativa si velice váží pozvání akademických funkcionářů Vysoké školy finanční
a správní na tuto konferenci. Mám tu čest zde vystoupit za předsedu představenstva a
generálního ředitele Ing. Vladimíra Mráze, který se bohužel nemůže tohoto prestižního setkání
zúčastnit. Spolu se všemi účastníky dnešní konference sdílíme přesvědčení, že výměna názorů
k aktuálnímu tématu lidský kapitál a investice do vzdělání bude významnou inspirací při hledání
nových cest, jak dále posílit význam vzdělávací politiky v předvečer vstupu naší země do
společenství EU. Z písemné přípravy našeho vystoupení, kterou jsem předal organizátorům Vaší
konference, bych nyní chtěl vyjmout několik základních myšlenek, o které bychom se chtěli
s vámi rozdělit. Souhrnně vyjádřeno se jedná o využití e-learningu, posilování kreativity,
posilování funkční gramotnosti, celoživotní vzdělávání a symbiózy tzv. měkkých a tvrdých
dovedností. V e-learningu spatřujeme nejen módní prvek ve vzdělávání, ale jednu
z nejefektivnějších metod výuky a testování zejména tzv. tvrdých dovedností. Jedná se o
nejracionálnější prostředek k tomu, jak co nejrychleji, nejjednotněji a relativně levně nejen
rozšířit, ale i verifikovat znalosti. V našem případě se jedná zejména o pojistné produkty a
směrnice k likvidaci pojistných událostí. Jelikož dnes již nestačí disponovat jen klasickým
kvocientem inteligence a nezbytnými kompetencemi z oblasti emoční inteligence, věnuje naše
pojišťovna významnou pozornost i prohlubování akční inteligence. Tedy schopnosti iniciativně a
kreativně přijímat nové výzvy i zodpovědnost a efektivně realizovat vytyčené cíle v běžné
hospodářské praxi. A právě posilování kreativity našich zaměstnanců jako vyváženého souhrnu
klasické emoční a akční inteligence se dnes věnujeme přednostně. Jde nám tedy o významný
posun i v tzv. funkční gramotnosti našich zaměstnanců. Tedy o schopnost porozumět složitým
informacím a efektivně je použít při řešení nových úkolů. Nejde nám tedy již jen o tradiční
biflování a mechanické opakování, ale o praktickou aplikaci získaných poznatků. Stojí jistě za
povšimnutí, že právě ve funkční gramotnosti středoškoláků a vysokoškoláků naše země bohužel
zaostává za úrovní dosahovanou v členských státech EU. Zajímavé však je, že naši občané se
základním a nižším vzděláním jsou ve srovnání s EU nadprůměrní. A v této souvislosti proto
organizujeme již 4. rokem kurzy tzv. inovačního managementu, který rozvíjí právě funkční
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gramotnost našich zaměstnanců. Všichni jsme dnes svědky posunu významu vzdělávání v cyklu
lidského života. Snažíme se respektovat tuto zákonitost, a proto naše pojišťovna zahájila již před
dvěma roky cyklus celožitovního vzdělávání našich managerů a managerských záloh, který
realizujeme ve spolupráci s Masarykovou universitou v Brně. Dnešní konkurenční prostředí
vyžaduje věnovat při vzdělávání lidí i mimořádnou pozornost i vyváženosti měkkých a tvrdých
dovedností lidí. Symbióza obou těchto stránek profesní způsobilosti je dnes alfou a omegou
úspěchu. Jen ten, kdo nežije jen pragmaty, ale chápe i vztahové souvislosti, může reálně uspět.
Takže, i když pro všechny pojistitele bude v nadcházejícím období velmi důležité vyškolit své
zaměstnance a vázané obchodní sítě v oblasti nové, evropské pojišťovnické legislativy, nesmíme
zapomínat, že je to právě přístup k zákazníkům, který definitivně rozhodne v boji o získání
klientské loajality. Vaše Magnificence, vážené dámy, vážení pánové - tolik o tématech, které
v kontextu zaměření naší konference pokládáme v naší pojišťovně za významné. Dovolte mi,
abych na závěr jménem předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Vladimíra Mráze,
jménem vedení pojišťovny Kooperativy a jménem svým popřál naší konferenci mnoho úspěchů
a to jak z pohledu nových podnětů a námětů a výzev pro vzdělávání, tak z oblasti navázání
partnerských vztahů mezi námi účastníky této prestižní konference. Dámy a pánové, děkuji Vám
za pozornost.

Úvodní vystoupení Ing. Jana Šotta, CSc., Scanservice spol. s r.o.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi nejprve vysvětlit, proč Scanservis a proč tato konference.
Scanservis jako součást belgické skupiny East Bridge se zabývá digitalizací dokumentů.
Nejenom scanováním – tím jsme začínali, ale v celé škále se snažíme dodávat řešení a služby,
které vyjadřujeme naším heslem End of enthropy – konec entropie. Dneska ráno, když jsem šel
na tuto konferenci, tak mi bleskla hlavou myšlenka, odložil jsme napsaný projev a vzpomněl
jsem si na staré úsloví, slogan – na počátku všeho byl chaos, pak přišlo slovo. Podívám-li se na
téma této konference a ročníků předchozích – Lidský kapitál a investice do vzdělání, nemohu
než se dostat zpátky k informacím a k tomu, že všichni, co jste zde přítomni, ve své denodenní
praxi se pokoušíte otočit kolem dějin, změnit profil vzdělávání, profil života všech lidí, na které
působíte od toho systému proplouvat, být průměrný, do systému být úspěšný, dělat svou práci
dobře, kvalitně, s rozhledem – od pozice usadit si své hnízdečko někde a sedět na něm celý život,
být mobilní, být proaktivní a tím pomáhat celé společnosti vpřed. Málokdo si uvědomí, kolik
vědomostí nastřádaných za generace je uloženo v podnikových archivech, v papírech, které
cirkulují organizací, v papírech, které má někdo v šuplíku – nikdo je nenajde. Málokdo si
uvědomí, že měníme kolo dějin i v tomto přístupu k informacím. Před zhruba 4,5 tisíci let začal
písař na břehu Eufratu prvně tlačit rákosovým pisátkem do tabulky a shromažďovat informace,
kterým bychom dneska řekli základní bankovní informace o kredibilitě klientů záznamy prodejů,
záznamy koupí apod. Od té doby se toho příliš mnoho nezměnilo – prakticky až donedávna.
Místo hlíny nastoupil papyrus, pak papír, místo tesání do kamene psaní na papír, ale princip byl
pořád stejný. Dnes stojíme před unikátní možností hledat informace napříč, napříč sklady papírů,
napříč celým světem a právě před vstupem do EU potřebujeme lidi vzdělané, tvůrčí, aktivní,
kteří budou umět pracovat s informacemi. Neboť co je vzdělání a lidský kapitál – to je umění
pracovat s informacemi v denodenním životě, v denodenní praxi, ať už se jedná o praxi
v oborech teoretických, ale zrovna tak v oborech praktických, počínaje vrátným na některém
úřadě a konče vedením státu. Děkuji vám, že jste vyslechli moje úvahy a přeji této konferenci,
aby byla úspěšná a aby pomohla otočit tím kolem dějin.
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Příprava lidských zdrojů v procesech globální konkurence
Human resources and investments in education and training - European
challenges and objectives
Manfred Tessaring
Ladies and Gentlemen, first of all, on behalf of Cedefop I would like to express my thanks for
the invitation and the opportunity to participate in this conference which addresses the very
topical and important issue of human resources and investment in education and training. These
questions are currently heavily discussed all over Europe, at national level as well as at
Community level – in particular after the strategic goals set in Lisbon 2000. In the meantime, a
number of steps are being taken to concretise and realise the overall goals to transform the
European Union to a real knowledge-based society.
There is widespread agreement that education and training (E&T) and human resources play a
decisive role in achieving a number of economic and social goals and in particular are important
means to pave the way to a knowledge society. They can contribute to the development of an
individual’s personality and enforce principles of citizenship. They are also expected to promote
long-term individual employability and ensure social and economic inclusion as well as equal
opportunities. In an economic perspective, education and training and the knowledge and
competences acquired (economists label these ‘human capital’) are regarded as powerful levers
in terms of economic growth, productivity, employment and competitiveness.
However, diverse skill-related imbalances and mismatches are evident in our societies:
persistence of unemployment and in particular of long-term unemployment; overeducation; skills
gaps and skills shortages and social exclusion. In most countries, these imbalances exist
alongside each other. This coincidence arises the question of their underlying causes as well as
of appropriate and coordinated policies at all levels considering individual needs, the
requirements of jobs and national goals associated with skills and competences.
Due to the limited time, my presentation will address only some basic features of this broad
field: the potential of human resources in Europe, skill requirements and benefits of education
and training as well as mismatch on labour markets. In the second part I will try to give a brief
overview on recent European strategies related to education and training and to investments in
these.
Potential of human resources
In the past decades, European as other countries have experienced a significant skill rise of their
human resources. This increase has been the result of both individual preferences towards higher
qualifications and demand for highly skilled workers. And it has been supported by active social
policies with an emphasis on equality of, for example, access to education and training and the
provision of sufficient and efficient E&T infrastructures.
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Figure 1
Educational attainment of European populations aged 25-64 years, 2002, %
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(1) UK: 'GCSE' level is allocated to ISCED 3 (medium level) ; (2) Malta: preliminary data.
Countries sorted by lowest level of education (ISCED 0-2)
Source: Community Labour Force Survey (Eurostat: Statistics in Focus, Theme 3, 15/2003, 16/2003).

The skill level of the working age populations in Europe displays a significant although scattered
pattern across countries. Figure 1 shows the skill structures in EU and Accession Countries
(ACCs) as well as in some other European countries, ranked by the share of lower skilled people.
Above the EU-15 average share of lower skilled people (35,4 %) are France, Luxembourg,
Belgium, Ireland and all Mediterranean countries including Malta.
On the other hand, all Central and Eastern European countries display high shares of skilled
people, that means below average shares of lower skilled. This applies particularly to the Czech
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Republic, Estonia, Slovakia, Lithuania and Poland. Only a few EU-15 countries are found in this
advanced cluster, such as Germany, the UK and Sweden. However, we should bear in mind that
cross-country comparisons of skills and qualifications have always several caveats, for example
in terms of ‘quality’ and performance.
Increasingly, E&T at upper secondary level (ISCED 3) are regarded as the minimum entry level
to skilled jobs. This conclusion can be drawn from the Community Labour Force Surveys
(CLFS) and the International Adult Literacy Survey (IALS): a literacy level 3 or higher (which
corresponds roughly to ISCED 3 and higher) is nowadays regarded as the minimum required to
cope with the demands of everyday life and work in complex and developed societies.
From an economic viewpoint, human resources (or human capital) have become the most
important asset in advanced economies. In an estimate by A.T. Kearney (2003) the share of
financial and physical assets and of human capital in seven EU countries is compared with the
US. The importance of human capital becomes obvious, but also that the EU – at least the
countries compared - is still lagging behind the US in this respect (Figure 2).
The past increase in the skill levels of populations, induced mainly by younger cohorts will,

Figure 2
Human capital is the most important asset for countries
(estimate)

Financial assets

21%
38%

Physical assets

7%

Human capital

54%

9%

70%

EU reference (*)

US

(*) Reference value, average of seven EU countries (Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands,
Sweden, United Kingdom).
Source: A.T. Kearney 2003

however, not automatically continue in the future. The absolute number of younger – and higher
qualified - people will decline as a result of demographic change in most European countries. In
the medium and longer term, the ageing of populations with the declining potential of young
people with update skills will dramatically affect the renewal of the working age population.
This renewal serves, amongst other things, to supply growing and prosperous sectors of the
economy with update skills and is expected to contribute to productivity, innovation and greater
flexibility within labour markets.
This development calls for an appropriate design of E&T systems and for a coordination of all
relevant policies which should consider long-term individual employability, the demands of
labour markets as well as social coherence. Furthermore, guidance and employment services and
active labour market measures should be mobilised to rise the awareness of the growing
importance of education, training and skills. They should ensure a better transition of newcomers
in the labour market and prevent labour market imbalances. The falling skills potential could,
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amongst other things, be compensated by continuing training of older workers in the framework
of lifelong learning.
In addition, efforts will be necessary to mobilise the hidden labour force, i.e. to motivate to take
up a job those people who are not in employment or registered unemployed but are willing to
work. At present, according to the Community Labour Force Survey 2002, ‘hidden
unemployment‘ in the EU-15 represents 5.5 % of the total EU labour force potential – in addition
to the more than 7 % unemployed at that time. Altogether, more than 23 million people are out
of work but would like to take up a job.
In the Accession Countries, situation is even worse. Open unemployment in 2002 totals 12 %,
and hidden unemployment 21 %. Altogether, almost 33 % of the labour force potential is not
used, representing roughly 14 million people (Table 1).
Table 1: Work status of persons aged 15-64 in EU-15 and Accession Countries 2002
Work status
EU-15
Accession Countries
million
%
million
%
Employed
160.8
87.2
28.3
67.2
Registered unemployed
13.4
7.3
5.0
11.9
‘Hidden unemployment’, of which:
10.1
5.5
8.8
20.9
people who would like to have a job
7.5
4.1
8.2
19.5
people who are not seeking for a job because they 2.6
1.4
0.6
1.4
think no work is available
Registered and hidden unemployment together
23.5
12.8
13.8
32.8
Total labour force potential
184.3
100.0
42.1
100.0
Source: Eurostat: NewCronos database
NB: Percentage shares are not to be confused with employment or unemployment rates.

Skill requirements
Clearly, the demand for skilled workers can be measured less easily than supply at the macro
level. Economists argue that variation in prices, that is earnings and wages for people with
different skill levels is an appropriate indicator for demand in a market economy; another
indicator is the degree of utilisation of skilled labour, that is unemployment. In fact, available
data display a strong positive correlation between earnings and skills in most countries, as well
as considerable rates of return. Similar applies to unemployment rates which correlate inversely
with qualification levels. Various reasons are put forward to explain the increase in qualification
requirements: new technologies, the re-engineering of business processes and work organisation
of firms, coupled with growing competition. All these have changed skill requirements and the
flexibility of workers substantially.
At the macro level, structural change has led to shrinking employment in agriculture and most
manufacturing sectors which traditionally employed a large number of lower skilled workers,
and a corresponding employment increase in services and information sectors. On the whole,
employment gains in services could partly compensate for job losses in agriculture and
manufacturing. Structural change in employment and rising skill demand were above all at the
expense of low or unskilled workers, who find employment only in niche labour markets or in
unstable jobs. This refers to the thesis of deindustrialisation with ongoing shifts towards higher
skilled sectors (particularly services) as well as an increasing service orientation and skill
intensity even of the declining manufacturing sectors and occupations
Other reasons put forward for the deteriorating demand for lower skilled workers are:
- skill-biased technological change which favours the higher skilled;
- increasing direct and indirect competition from low-wage countries with lower skill levels (and
labour costs);
- substitution of lower by higher skilled people which may, however, also result in
overeducation.
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Benefits of education and training investments
Investments in education and training at all levels, by individuals, enterprises and the State are
increasingly being put to the test. They are evaluated as to their returns and benefits, in terms of
individual employment prospects and career, productivity and economic performance of
companies, and of their contribution to economic growth, employment and social cohesion. This
critical assessment of E&T is due to increasing cost pressure and competition for enterprises,
persistent tight public budgets, and the expectations of individuals that the high expenditure of
time, effort and costs for education and training should pay, in terms of career, earnings, and
work status.
In general, monetary costs of training - at least the direct ones - can be determined and attributed
to investors rather unambiguously; however, many major benefits are more difficult to grasp.
This is particularly true for immaterial benefits or externalities, such as impacts on health,
criminality, parenting, social and political participation, trust, etc. All these externalities
influence directly or indirectly the economic performance of a country – and they are themselves
influenced by education, training and people’s skills.
Equally, the contribution of education, training, skills and competences to economic growth,
productivity and employment is not clearly measurable. Economic benefits are also be generated
by numerous factors other than skills and training. This relates to the growing importance of
knowledge, research and development, information and service functions (also within
manufacturing industries) which have changed the nature of work and of skills needs
substantially. Moreover, the abilities, skills and competences acquired through E&T are only in
parts visible and measurable: many occupational skills and competences are acquired through
social interaction and through formal as well as non-formal and informal learning taking place in
training institutions, at the workplace, at home and in the social environment. All these aspects
make it difficult to attribute and measure economic benefits of education, training and skills.
They have generated a vast body of research work to examine these links.
The stimulation of economic growth and employment and the avoidance of social inequalities
are among the principal objectives of public E&T investments. An increase in growth and
employment is likely to facilitate the realisation of social objectives. Growth of the gross
domestic product (GDP) is a result of a combination of the production factors ‘real capital’,
‘labour’ and ‘human capital’ and the investments made in these. While traditional neoclassical
growth theories treated human capital, qualifications and technical progress as exogenous
factors, a new insight was provided by the theories of endogenous growth which explicitly take
into account technical progress and its determinants, in particular knowledge, research and
development, innovation and the skills level of the workforce, i.e. the ‘quality’ of the human
capital. A number of empirical studies – but not all - have confirmed the significant relationship
between skill accumulation and long-term economic growth.
Skill mismatches on European labour markets
One of the major tasks of steering education and training systems is to make them responsive to
changes in the labour market and to ensure both individual employability and sustainable
economic prosperity and social coherence. An analysis of the ‘success’ of E&T policies in the
past decades which led to a significant E&T expansion in all countries reveals some confusing
patterns in terms of economic and social performance: On the one hand, research on economic
growth, as mentioned above, has in general confirmed the significance of knowledge and skills
for socio-economic development and structural change. On the other hand, however, persisting
(long-term) unemployment, the phenomenon of overeducation and – at the same time – of skills
shortages in many countries point to structural imbalances or even failures of labour markets.
In the past few years, unemployment in the EU-15 decreased substantially – with some variations
- and economic growth and employment resumed. In 2002, the unemployment rate (annual
average) stood at 7.7 % in EU-15, and at 5.8 % in the USA; in Japan, unemployment rates

13

increased up to 5.4 % (Figure 3). There are expectations or at least hopes that – in the medium
and longer term – unemployment will be reduced in the EU and that the European economy will
become stronger and more competitive on international markets.
However, some people doubt whether economic recovery will ever lead to a significant decrease
in long-term unemployment as well. They instead expect a persistence of unemployment with
concurrent labour shortages in particular sectors and occupations. The main reason put forward
is that a considerable part of unemployment is structural, i.e. due to shifts of economic sectors, to
regional disparities and to skill mismatches. This is displayed, in particular, by high long-term
and youth unemployment.
A high level of unemployment which is not considerably reduced even in economic recovery
periods (‘hysteretic unemployment’) is attributed to an increasing number of people who have
been ‘sorted out’ during previous recession periods and whose skills have become obsolete.
Because of the obsolescence of their skills and a loss of reputation for employers, long-term
unemployed people become increasingly unemployable and will not find a job even if there are
sufficient vacancies or skill shortages. It is thus not only the lack of their qualifications that is
responsible for the growing unemployability of long-term unemployed, but also the duration of
unemployment itself and the negative effects it has on work attitudes, job search intensity and
depreciation of skills which all affect their chances to find a job.
Furthermore, there is growing concern in research and policy as to whether and to what extent
workers in the EU are overeducated or overqualified with regard to their jobs and whether or not
a ‘skills gap’ exists between skill profiles and job requirements in addition to unemployment and
precarious jobs. Evidence from several European countries indicates a considerable share of
workers who cannot fully utilise their skills at work and thus are regarded (or regard themselves)
as overqualified. Depending on the approach used, on time and country, the scope of
overqualification ranges between 10 % and more than 30 %. If these findings are true, past
investments in education and training are jeopardised and as a consequence, future investments
in education and training could be questioned.
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Figure 3
Unemployment rates in the European Union,
the United States of America and Japan 1976 - 2002, %
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Sources: Eurostat: Newcronos database and Statistics in Focus, theme 3, Series B (various
issues); Bollens, 2000.

However, both the concept and the measurement of overqualification are not always convincing
and respective findings should be interpreted with caution. For example, most studies on
overeducation show that overqualification is predominantly a problem affecting younger people,
in particular when entering the labour market, and is less relevant when they become older. The
reason is that young people who have acquired high and broad skills may have been better
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trained than necessary to perform the specific tasks of their entry job. When asked, they may
assess themselves as being overqualified.
This indicates a dilemma E&T systems – and in particular vocational training - are facing:
Should training prepare young people for a specific job, thus making them more productive in
the shorter run and facilitating their transition to work? Or should training make them
employable for their whole working life, by improving mobility and future career chances, even
taking into account a more difficult transition to work? This dilemma between a productivity- vs.
mobility-oriented training policy is not yet solved and calls for appropriate policies.
Another type of labour market mismatch are skills shortages which are increasingly seen as
inhibitors to the development of a knowledge and information based society.
Most skills shortages reported for EU countries are lacking numbers of workers with ICT and
engineering skills, but also of economists, teachers, and in the healthcare sector. Moreover, firms
complain about lacking core skills of workers, such as literacy, numeracy, communicative and
basic ICT skills – a view that seems to support the results of PISA for several countries.
Sceptical remarks on the evidence of skills shortages concern not only the sometimes
intransparent methodologies of surveys and forecasts, but also the fact that shortages of skilled
personnel of a firm are only one, and often not the most important one of several other obstacles
to innovation and production growth. Another serious counter-argument is that shortages may be
of short or medium term duration only and may be reverted after some years (see for example the
collapse of the New Market and its consequences). Given the long time lag between the
generation and productive use of skills, this may result in ‘cobweb cycles’ which induce serious
problems in the longer run.
This calls for policies - in particular E&T measures - which take into consideration cyclical
fluctuations of demand and their long-term effects on individual choice of E&T and on the new
supply of skills.
European strategies of education and training
In 2000, the Lisbon EU Council set the strategic goal for the EU to become, by the year 2010,
the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world. In the follow-up of
the Lisbon process and at subsequent Councils – in particular in Stockholm (2001), Barcelona
(2002) and Brussels (March 2003) - numerous activities have been concluded by member states
to concretise and specify this strategy. It was agreed, for example, to set up and implement a
concrete work programme and to develop benchmarks and indicators which display the progress
of member states in achieving these objectives (Figure 4).
The 2001 Stockholm EU Council identified three strategic objectives, broken down into 13
objectives and 42 key issues that need to be addressed to achieve them. The three strategic
objectives are:
Improving the quality and effectiveness of education and training systems in the EU, in the light
of the new requirements of the knowledge society and the changing patterns of teaching and
learning;
Facilitating the access of all to education and training systems, in the light of the guiding
principle of lifelong learning, fostering employability and career development as well as active
citizenship, equal opportunities and social cohesion;
Opening up education and training systems to the wider world, in the light of the fundamental
need to foster relevance to work and society and to meet the challenges resulting from
globalisation.
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European Commission: Setting up of working groups
with EU country representatives and organisations to
concretise the Stockholm objectives and to agree on
and apply indicators and benchmarks
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of the European Ministers of Vocational
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European Commission on enhanced
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Figure 4: European strategy of education, training (E&T) and human resources
2010

The strategic objective of most relevance for human resources and E&T investments is
Objective 1 which is broken down by five further objectives (Box 1).
Box 1
Strategic objective 1: Improving the quality and effectiveness of E&T systems in the EU
Objective 1.1: Improving education and training for teachers and trainers
Objective 1.2: Developing skills for the knowledge society
Objective 1.3: Ensuring access to ICT for everyone
Objective 1.4: Increasing recruitment to scientific and technical studies
Objective 1.5: Making the best use of resources
Source: Stockholm EU Council 2001

In particular Objective 1.5 ‘Making the best use of resources’ deals with investment in human
resources and quality. Key issues to be addressed here are:
- increasing investment in human resources while ensuring an equitable and effective distribution of available means in order to facilitate general access to and enhance the quality
of E&T;
- supporting the development of compatible quality assurance systems respecting diversity
across Europe;
- developing the potential of public-private partnerships.
Concerning the benchmarks of interest for our purpose, the European Commission proposed
end-2002 that by 2010 at the EU average at least 80 % of the 25-64 years old should have
upper secondary or higher education, that is a completed education and training at ISCED
level 3 and higher. This is a high benchmark, and given the long time lags between the
generation of skills within E&T systems until they become effective for the whole working
age population, this benchmark will be difficult to achieve within an eight-years period.
Figure 1 above illustrated the lagging behind of a number of EU countries in terms of the skill
levels of their working age populations. Table 2 rearranges these figures and sets them against
the ‘benchmark 80 %’. At the EU-15 average in 2002, skilled and higher skilled people
(ISCED 3 and higher) represent around 65 % of the working age population. Only Denmark,
Germany, Sweden and the UK have already reached or surpassed the ‘benchmark 80 %’ for
2010. Austria and Finland are rather close to it. Also, most Accession Countries have
surpassed or are rather close to this benchmark. But for the other EU-15 countries,
achievement of this goal may be very hard. Even if the benchmark refers to an non-weighted
average of all EU countries, this would imply heavy investments in E&T whose effects, as
mentioned above, will become effective with considerable time lags only.
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Table 2: Upper secondary and higher educational attainment 2002 and
distance from benchmark 2010
(set by the European Commission in 2002)
Percentage of the population aged 25-64 having completed at least
upper secondary education
EU countries
Non-EU countries
PORTUGAL
20.7
MALTA
18.3
SPAIN
41.6
ICELAND2
65.1
ITALY
44.4
CYPRUS
66.5
GREECE
52.7
ROMANIA
71.1
60.3
HUNGARY
71.4
BELGIUM
IRELAND
60.3
BULGARIA3
71.5
LUXEMBOURG
61.6
SLOVENIA
76.8
FRANCE
64.1
ACC. COUNTRIES
80.7
POLAND
80.8
EU-15 (2002)
64.6
NETHERLANDS
67.6
82.6
LATVIA
2
FINLAND
74.7
85.7
NORWAY
AUSTRIA
78.2
SLOVAKIA
85.8
SWITZERLAND1
86.9
EU target 20105
80.0
DENMARK
80.0
ESTONIA
87.5
SWEDEN
81.4
CZECH REPUBLIC 87.8
UNITED KINGDOM 81.7
GERMANY
83.0
USA (1999)
87
JAPAN (1999)
81
1

Persons aged 15 years and more; 2 persons aged 15-64; 3 only persons with main activity in agriculture; 4 estimated; 5
benchmark by the European Commission 2002.
shaded fields: equal or above target 2010 (80%)
Sources: EU countries: COM (200ß2) 629 final, p. 24; candidate and EFTA countries: Eurostat: Statistics in Focus – Labour
Force Survey 2001; USA,
Japan: OECD: Education at a Glance – Indicators, 2001.

Therefore, the Education Council in May 2003 refined this benchmark: by 2010, at least 85 %
of the 22 years old in the EU should have completed at least upper secondary education (Box
2). This shift from the whole working age population to a single age group seems to be more
feasible although the E&T investments to be taken by single countries could be not much less.
Box 2
European benchmarks for education and training
In May 2003, the Education Council agreed on five benchmarks for the improvement of
education and training systems in Europe until 2010:
- an EU average rate of no more than 10% early school leavers should be achieved;
- the total number of graduates in mathematics, science and technology should increase by at
least 15 % while at the same time the level of gender imbalance should decrease;
- at least 85 % of 22 year olds in the EU should have completed upper secondary education;
- the percentage of low-achieving 15 years old in reading literacy should have decreased by at
least 20 % compared to the year 2000;
- the EU average level of participation in Lifelong Learning should be at least 12.5 % of the
adult working age population (25-64 age group).
Source: Education Council May 2003
End 2002/early 2003, eight working groups and a standing group on indicators have been set
up by the European Commission to elaborate specific indicators and measures, and to provide
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recommendations on how to achieve these goals. Participants of the working groups are
official representatives of the member states, representatives of EFTA and Accession
Countries and stakeholders from a number of European and international organisations.
The working groups apply the ‘open method of coordination’ which is designed to help
member states to progressively develop their own policies. This method involves:
fixing guidelines for the Union combined with specific timetables for achieving the goals in
the short, medium and long terms;
- establishing, where appropriate, quantitative and qualitative indicators and benchmarks
tailored to the needs of different Member States and sectors as a means of comparing best
practice;
- translating these European guidelines into national and regional policies by setting specific
targets and adopting measures, taking into account national and regional differences;
- periodic monitoring, evaluation and peer review. A fully decentralised approach will be
applied in line with the principle of subsidiarity in which all those involved use variable forms
of partnership.
The working group of relevance for our purpose here is Group E ‘Making best use of
resources’ which has been set up in spring 2003. The group has defined several stages of
work. The first stage includes the following tasks:
- mapping of existing initiatives on: investment in human resources, quality and public-private
partnerships;
- elaborating key issues and definitions on these issues;
- identifying and checking indicators proposed by the Standing Group and new ones;
- exchanging examples of good practice as submitted by the Member States.
The working group will formulate first recommendations in autumn 2003 and continue with
the following working stages, which are: further exchange and analysis of good practice;
identification of critical factors of success of failure; and, only on the initiative of Member
States, a peer review.
There are a number of problems, of course, which will have to be solved in this process. One
problem, concerning the indicators and best practice examples, is that comparability across
countries is hampered and that not all countries apply the same statistical data and
classifications. Another problem is the interrelationship and consistency between different
benchmarks. Thus, for example, the question has to be answered whether or not a benchmark
concerning future financing of E&T is consistent with, for example, the benchmark to
increase the skills of younger people or to raise the level of participation in lifelong learning.
Future challenges
Institutional settings and regulations of education and training systems, the quality and design
of curricula and training programmes and the cooperation of all actors involved play a crucial
role in the debate on the links between education/training, labour markets and society. It
decisively depends on the capability of the systems of education, training and science, to
produce, impart and practically transform new knowledge into the world of work and thus to
contribute to innovation and growth.
For a long-term educational planning - at State, individual and enterprise level - information is
necessary on future changes and alternative options for policy actions as well as on their
impacts. These policies have to be integrated in overall economic and social objectives which
serve to improve economic growth, employment, innovation and social cohesion. However,
research on many issues central for education/training and its links to the labour market
displays substantial gaps. This refers, for example, to the impacts and benefits of
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education/training and skills for individuals, enterprises and society, to the measurement of
skill-related imbalances on labour markets and to the anticipation of future skill needs of
individuals, companies and the economy.
It is widely acknowledged today that the various social, economic and individual objectives
associated with education and training cannot be fulfilled solely by the State nor solely by the
market. Rather, they require the cooperation and the consensus of all actors. In consequence,
we observe a growing degree of decentralisation and of steering education and training at
regional and local level in most EU-countries. This is expected to better identify local needs
of the labour market and to more efficiently steer and control the assignment of expenditures.
The role of the State - and partly of the EU - is to define the framework conditions and to
promote cooperation and coordination.
Important targets for the European Union are to put more emphasis on human resources, to
modernise education and training systems in terms of effectiveness, quality and social
cohesion, and to stimulate respective investments. The setting of concrete goals, objectives
and work programmes has started with the Lisbon process in 2000 and has in the meantime
generated a number of follow-up activities. Whether the goal to become the most competitive
and dynamic knowledge-based economy in the world by 2010 can be achieved or not has to
remain open – but it is better to start than to twiddle one’s thumbs.

Lidský kapitál - teorie a realita
Vladimír Čechák
Otázky postavení a významu lidského kapitálu, eventuálně efektivnosti investic do jeho
rozvoje, jsou již delší dobu předmětem jak teoreticko koncepčních diskusí, tak i oblastí, v níž
se stále více konfrontují i stanoviska a názory, které je možno označit za víceméně
„pragmatické“, v jejichž zdůvodňování se stále více využívá odkazů na „praxi“ a v roli
argumentů vystupují s výrazně rostoucí vehemencí „statistické údaje“, které se v řadě případů
stávají nejen základním, ale velmi často i jediným kritériem oprávněnosti té či oné teze.
Skutečnost, že diskuse o lidském kapitálu a investování do rozvoje vzdělanosti nabývají i
„praktický“ charakter, lze jistě hodnotit pozitivně. Neznamená to však, že v oblasti
teoretických a koncepčních přístupů k této problematice je již vše uspokojivě vyřešeno.
Postulát o rozvoji vzdělanosti a investování do lidského kapitálu, jako hybné síle
dlouhodobého ekonomického růstu, byl tolikrát prověřen „praxí“ vyspělých ekonomik, že
jeho pravdivost a význam není již třeba dále zdůvodňovat. Naopak, sám se stává velmi často
argumentem nejen v teoreticko akademických, nýbrž i prakticko politických diskusích. Stačí
jen připomenout v kolika programových dokumentech různých politických subjektů byla
oblast rozvoje vzdělanosti označena za základní prioritu. (Jinou otázkou je, jaké konsekvence
byly z této, jistě velmi pozitivní, deklarace reálně vyvozeny.)

Investice do lidského kapitálu
jsou principiálně vysoce efektivní
⇓
Jak dosáhnout toho, aby byly vysoce efektivní i
reálně – nyní – v daném čase
V rovině teoreticko koncepční dochází k výraznému posunu od zdůvodňování významu
investování do lidského kapitálu směrem k operativnímu rozpracování jednotlivých
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problémových okruhů spojených s měřením efektivity těchto investic, konstrukcí ukazatelů,
jimiž lze návratnost, eventuálně efektivnost těchto investic exaktně „měřit“. Značná
výzkumná intenzita je také orientována na vytipování a analýzu základních oblastí, v nichž
jsou tyto investice zhodnocovány. Současně je věnována velká pozornost stále hlubšímu
postižení struktury lidského kapitálu a to nejen identifikaci jednotlivých oblastí, které lze pod
tento pojem zahrnout, nýbrž především jejich vzájemným vazbám. Statě a studie, které byly
této problematice věnovány, jen za uplynulý rok představují pestrou škálu nejrůznějších
přístupů, postižení rozličných aspektů a konfrontaci různých názorových pozic, v řadě případů
determinovaných na jedné straně teoretickými východisky, na straně druhé stále častější
ovlivňování potřebou „teoretického“ zdůvodnění praktických doporučení a opatření. K tomu
přistupuje zcela pochopitelná různost v interpretaci základních pojmů, které bývají velmi
často vymezovány spíše kontextem svého použití, než explicitní definicí.
Tato situace svědčí na jedné straně o širokém zájmu o problematiku lidského kapitálu,
širokém spektru možností využití poznatků, které v souvislosti s rozvojem této problematiky
byly získány, na druhé straně můžeme uvedenou skutečnost chápat jako projev velkého
očekávání reálného přínosu investic do lidského kapitálu, zpravidla vždy v reálných
konkrétních podmínkách. Vznikla řada studií, zabývajících se postižením jednotlivých
aspektů této problematiky a přinesla řadu hodnotných výsledků, bylo publikováno značné
množství návrhů a doporučení směřujících ke zefektivnění těch či oněch způsobů investování
do lidského kapitálu, či jeho zhodnocení. Bylo shromážděno mnoho reálných poznatků
ilustrujících přínosnost a efektivnost investic do lidského kapitálu. Tato problematika se stala
velmi přitažlivou pro pracovníky nejrůznějších vědních disciplín, pro ekonomy, sociology,
teoretiky vzdělávání, vysokoškolské pedagogy, ale i pro představitele managementu
podnikatelských subjektů, veřejné správy, poradenských firem a personálních agentur.
Představitelé tohoto širokého a nesourodého spektra přistupují k problematice lidského
kapitálu a investic do vzdělání ze svých „specifických“ pozic, promítají do ní své odborné
poznatky i praktické zkušenosti. To vše je cenným zdrojem obohacení úvah „o lidském
kapitálu“ a přináší řadu impulsů k jeho rozvoji. Současně však vyvolává potřebu daleko
hlubšího rozpracování teoreticko konceptuálního aparátu, který by na jedné straně umožnil
integraci navzájem různých přístupů (a také poznávacího přínosu) vycházejících z rozlišných
pozic a současně zůstal otevřený pro absorbci nových poznatků (včetně empirických) a to i
v případě, že ve své původní verzi nebudou navzájem konzistentní.

Různé přístupy
(z různě odborně a profesně zaměřených pozic)
⇒ Nutnost konzistentní
integrující teorie LK
Různé aspekty
(od výsledků empirických výzkumů (otevřené vůči nové
po „spekulativní“ úvahy)
faktografii)
Klíčovým pojmem, spíše klíčovou oblastí, pokud hovoříme o investicích do lidského kapitálu,
je sféra vzdělávání. Ale i v případě, že budeme tento pojem interpretovat velmi široce, nelze
na něj investice do lidského kapitálu redukovat. Univerzálně pod pojem investic do lidského
kapitálu je nutno zahrnout minimálně investice do rozvoje mentálních schopností a dispozic
lidí, včetně jejich zdraví a dispozic fyzických. Pokud chceme postihnout aspoň základní
extenze pojmu lidského kapitálu, je nutno zmínit se ještě o etické dimenzi, která je jeho
nezbytnou součástí. Koneckonců racionálně koncipovaný proces vzdělávání se právě o tyto
mentální schopnosti a dispozice opírá a jedním z jeho cílů je i jejich prohloubení a
zdokonalení.
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Lidský kapitál

⇒ mentální schopnosti a dispozice

vzdělání

⇓
etická dimenze

Samotné vzdělávání je pak nejen pojmem, nýbrž i procesem výrazně širším, než profesní
příprava či studium zaměřené na získání příslušné odborné kvalifikace. Je nutno pod něj
zahrnout kromě odborné profesní přípravy i aktivity směřující k rozvoji klíčových
kompetencí, sdílení hodnotových orientací a přispívající k integritě osobnosti. Pracovník,
potencionální zaměstnanec nenabízí na trhu práce pouze své odborné (profesní) znalosti a
dovednosti, nýbrž i své fyzické a psychické dispozice, nejen schopnost tyto získané znalosti a
dovednosti uplatnit, ale i svůj „profesně dovednostní a znalostní fond“ doplňovat či v případě
potřeby jej principiálně „restrukturalizovat“. Sféra vzdělávání (v plném slova smyslu
„celoživotního vzdělávání“) je oblastí, kde se formuje komplexní integrita lidské osobnosti,
vytváří se předpoklady pro sdílení hodnotové orientace a identifikace s příslušnou sociální
skupinou či vrstvou, eventuálně společností jako takovou. Výrazným způsobem ovlivňuje
reálné zhodnocení profesních znalostí a dovedností i „etická dimenze“ osobnosti, výrazně se
projevující v určité „profesní cti“ a „hrdosti na vykonávanou profesi“. (Pokud bychom dosáhli
v tomto směru uspokojivých výsledků, např. v oblasti veřejné správy, nebyla by žhavým
problémem „korupce“ v této oblasti. Bylo by velmi snadné uvést řadu dalších příkladů.)

Vzdělání

⇒ rozvoj klíčových kompetencí
sdílené hodnotové orientace
odborná – profesní příprava
integrita osobnosti

Investice do lidského kapitálu směřované do úzce pojaté profesní přípravy, eventuálně do
specializované profesní přípravy, jsou pochopitelně dobře měřitelné a relativně „rychle
návratné“. V dnešní době charakterizované na jedné straně zánikem celých „tradičních“
průmyslových odvětví a vznikem či příchodem nových podnikatelských subjektů s odlišným
výrobním programem, na druhé straně bouřlivým technickým a technologickým vývojem,
nevytváří podmínky pro perspektivní a dlouhodobé zhodnocení. Stále více se ukazuje nutnost
otevřít diskusi o charakteru profesní přípravy jako součásti vzdělávání. Jestliže dodnes
převládá názor, že čím je profesní příprava zaměřena speciálněji (úžeji), čím více je zaměřena
na „výcvik“ potřebných, velmi často speciálních dovedností, tím je účelnější a z hlediska
příslušného podnikatelského subjektu i efektivnější. „Praxe“, tj. podniky – potenciální
zaměstnavatelé, ve své většině vychází z předpokladu, že příchodem absolventa školy,
zejména vysoké školy, získávají nejen „vzdělaného“, nýbrž i odpovídajícím způsobem
„profesně připraveného“, a částečně „zacvičeného“ pracovníka. Hodnotu vzdělání, které
získal, posuzují podle toho, kolik je ještě nutno do jeho další „přípravy“ (zácviku) na
konkrétní pracovní pozici investovat. Specializace a úzce pojatá odbornost jsou tedy v rámci
tohoto přístupu považovány za základní atributy „kvality vzdělání“. V ekonomicky, zejména
technicky a technologicky rozvinutých společnostech, se však stále výrazněji formuje jiný
názor na profesní přípravu, v němž dominantní úlohu sehrává orientace na rozvoj schopností a
kvalitu „profesního myšlení“. Jestliže ještě před desíti lety byla za jednu z klíčových
schopností v oblasti profesní přípravy považována schopnost získat odbornou (profesní)
informaci, pak dnes je to považováno za víceméně běžnou samozřejmost. „Profesní myšlení“
jako nosný aspekt profesní přípravy je charakterizováno daleko spíše schopností „vytěžení“
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získaných informací, schopností jejich komparací či analýzou vytěžit i to, co v nich, pokud
jsou chápány izolovaně, není explicitně řečeno. Takto pojaté profesní myšlení je velmi úzce
spojeno s etickou dimenzí, konkrétně s tím, co běžně nazýváme „profesní ctí“.

Profesní příprava ⇒

odborná flexibilita
specializace
odborně-metodologické
kompetence
⇓
profesní myšlení
nejen informaci získat a porozumět jí
ale
umět ji „prakticky“vytěžit

Pro tento přístup k hodnocení profesního vzdělání je charakteristické dosažení vyváženého
souladu mezi flexibilitou a specializací. Jestliže předpokladem pro flexibilitu jsou šířeji pojaté
odborné základy umožňující přizpůsobit zmíněnou „specializaci“ měnícím se podmínkám,
speciálně odborná průprava je mimo jiné i reálným zvládnutím toho, jak na dané odborné bázi
příslušnou specializaci (právě konkrétně potřebnou) rozvinout. Vzdělávací proces a odborná
příprava mohou vytvořit dostatečnou poznatkovou a dovednostní bázi, jsou tedy nutným a
nezbytným předpokladem pro budoucí flexibilitu. Flexibilita u konkrétního pracovníka se
však stává skutečností teprve tehdy, jestli dokáže této báze reálně využít pro rychlé a efektivní
zvládnutí té „specializace“, která je právě požadována.
V souvislosti s problematikou lidského kapitálu bývá stále častěji uváděn do souvislosti i
sociální kapitál. Existuje řada vymezení tohoto pojmu, z nichž některé se navzájem shodují,
jiné liší. Zpravidla tato vymezení vychází z konkrétního kontextu, v němž se o „sociálním
kapitálu“ hovoří. Není účelem, abychom se pokoušeli o zpřesnění vymezení tohoto pojmu 1.
Budeme-li považovat za jeho nosnou charakteristiku mít schopnost či být aktuálním nositelem
sociálních kontaktů, je význam vzdělání pro jeho vzrůst zcela evidentní. V moderní
společnosti je úroveň a kvalita vzdělávání jedním z podstatných činitelů ovlivňujících sociální
pozici a v důsledku toho i tvorbu sociálních kontaktů. Úroveň a kvalita vzdělání, nikoliv jen
profesní přípravy, výrazně zvyšuje i to, co je možno označit jako „komunikační potenciál“
člověka. Ten je charakterizován nejen schopností adaptovat se do daných, stávajících
sociálních a komunikačních struktur, nýbrž daleko efektivnější zhodnocení sociálního
kapitálu je spojeno se schopností iniciovat, vytvářet či dotvářet komunikační vazby a
struktury nové. Investice do lidského kapitálu formou rozvoje zvýšení vzdělanostní úrovně
jsou současně i investicemi do sociálního kapitálu.

1

Pracovně můžeme tento pojem používat tak, jak vymezil ve své práci „Teorie jednání“ – Pierre Bourdieu,
s přihlédnutím k tomu, jak se tímto pojmem operuje v - J.Kameníček: Lidský kapitál, Karolinum, Praha 2003
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Investice do lidského kapitálu
zvyšuje i hodnotu
sociálního kapitálu
Zdůrazňování významu investic do lidského kapitálu a významu rozvoje vzdělávací soustavy
nekoresponduje příliš se skutečností, že v České republice je oblast vzdělávání (stejně jako
oblast vědy a výzkumu) výrazně podfinancovaná. Nabízí se otázka, zda současný systém
financování vzdělávacího procesu je jako celek optimální. Byla napsána řada studií a statí
zaměřených na jeho zdokonalení, inovaci či zásadní a radikální transformaci. Všeobecně
přijímaná skutečnost, že investice do vzdělávání jsou jedny z nejrentabilnějších, se zatím
v dostatečné míře nepromítá do investičního rozhodování příslušných subjektů. Identifikace
příčin tohoto stavu by si vyžádala hlubokou komplexní analýzu. I když lze nalézt případy, kdy
zejména jednotlivci jsou ochotni investovat do svého vzdělání, přesto rozhodující váha
financování vzdělávací soustavy zůstává na veřejných rozpočtech. Vytvořit podmínky pro
změnu tohoto stavu je možné pouze za předpokladu dosažení konsensu mezi politickými a
správními subjekty na straně jedné a představiteli podnikatelské sféry na straně druhé.
Problematice vzdělávání, rozpracování koncepce celoživotního vzdělávání, její realizaci
obsahové i metodické a metodologické náplni jednotlivých stupňů a forem je věnována
zejména teoretickou oblastí i kompetentními představiteli státní správy náležitá pozornost.
Koncepční dokumenty věnované rozvoji vzdělávací soustavy v České republice zdůrazňují
nutnost jak změny obsahové náplně, tak i metod a postupů jednotlivých strukturálních
součástí celoživotního vzdělávání a mimořádný důraz je kladen na jeho systémový charakter
jako celek.
Jedním z výrazných rysů, který je spojován s funkcí lidského kapitálu ve vzdělanostní
společnosti, je otázka dostupnosti kvalitního vzdělání, zejména terciárního. Koncepční
materiály věnované této otázce, stejně jako programové dokumenty, předpokládají, že v roce
2005 bude v oblasti terciárního vzdělávání vytvořena taková kapacita studijních míst, která
bude dosahovat 50 % počtu populace odpovídajícího věku. Počet studujících, zejména na
vysokých školách, se od počátku devadesátých let soustavně zvyšuje. Přesto Česká republika
v počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v populaci výrazně zaostává za průměrem
v zemích Evropské unie. Z hlediska perspektiv vývoje ekonomiky i společnosti se jeví
vzrůstající počet těch, kteří absolvují kvalitní terciární – vysokoškolské vzdělání nejen jako
pozitivum, ale perspektivně jako nutný předpoklad k udržení či zvýšení konkurenceschopnosti
našeho lidského potenciálu. Orientace na výrazný vzrůst vzdělanosti populace je v každém
případě cestou nejen správným, ale jedině možným směrem.
Koncepce rozvoje vzdělávání

(investice do lidského kapitálu)
⇓možnost jeho „reálného“ zhodnocení
(vhodná struktura pracovních pozic)
Otázkou zůstává, zda současná struktura pracovních míst v naší ekonomice se mění takovým
směrem a s dostatečnou rychlostí, aby umožnila odpovídající uplatnění tomuto zvyšujícímu se
počtu zejména pracovníků s vysokoškolskou kvalifikací. Lze uvést řadu jednotlivých příkladů
z podniků a podnikatelských aktivit, které svůj rozvoj jednoznačně spojují s perspektivou
zvýšení podílu vysoce, tj. vysokoškolsky kvalifikované pracovní síly. Na druhé straně se
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můžeme, a bohužel zejména v regionech nejvíce postižených restrukturalizací, setkat
s investory, kteří realizují podnikatelské záměry vyžadující především pracovní sílu pouze se
základním vzděláním a kvalifikací, eventuálně i nekvalifikovanou. Na tuto skutečnost
poukazují i „SWOT – analýzy“, které jsou součástí rozvojových programů zpracovaných
regionálními orgány. Zde mezi „riziky“ se v několika případech (kromě jiného) uvádí i
„rozvoj výrob náročných na levnou pracovní sílu – přenos neatraktivních a zastaralých výrob
z ciziny“. Zvážíme-li, že takováto konstatování jsou obsažena v analýzách vzniklých nikoliv
před pěti či deseti lety, nýbrž v roce 2002, že toto konstatování vychází z reálného postižení
skutečnosti v době svého vzniku, nelze varovný signál, který obsahují, podceňovat.

Množství „volné“ pracovní síly
s nízkou kvalifikací
⇓

Investoři nabízející typ výrob náročných na
nekvalifikovanou – levnou pracovní sílu

⇓

Přesun neatraktivních a zastaralých výrob z ciziny

⇓

„zúžení“ prostoru pro uplatnění kvalifikované
pracovní síly, tj.
zúžení prostoru pro zhodnocení
investic do lidského kapitálu
Veškeré úsilí o zhodnocení investic do lidského kapitálu i efektivita a návratnost těchto
investic, může být výrazně sníženo, pokud jak stávající struktura, tak vývojové trendy
v oblasti struktury pracovních pozic nebudou vytvářet dostatečný prostor pro jeho
odpovídající zhodnocení v procesu reálné komplexně pojaté reprodukce společnosti.
Absolventi vysokých škol, eventuálně terciárního vzdělávání, dlouhodobě představují
vzdělanostní skupinu, která nachází nejsnadněji uplatnění na trhu práce. Přesto je vhodné
vyvodit velmi seriózní závěry z údajů zveřejněných Ústavem pro informace ve vzdělávání,
podle nichž v posledních dvou letech sice mírně, ale přesto vzrůstá počet nových absolventů
vysokých škol (zejména technických směrů), kteří nenachází bezprostřední umístění na trhu
práce.2
V souvislosti s otázkou uplatnitelnosti absolventů škol (zejména vysokých) vyvstávají dva
zásadní problémy (kromě kvality obsahové orientace a metodologické fundace vlastního
vzdělávacího procesu). Prvním z nich je vztah struktury odborného zaměření oborů a
programů, které tyto školy nabízejí, a oborová struktura zájmů těch, kteří se o vysokoškolské
studium ucházejí. Je všeobecně známou skutečností, že zde existuje výrazná diference.
Neustále, již po dobu několika let převládá mezi uchazeči o vysokoškolské studium zájem o
2

Viz tisková zpráva z 10.7.2003 „Nezaměstnaní absolventi vysokých škol ke 30.4.2003“, Ústav pro informace
ve vzdělávání“. Uvedená zpráva obsahuje mimo jiné i konstatování určitých metodologických problémů při
zjišťování potřebných údajů. S analogickými problémy, pokud jde o získávání údajů, týkajících se zaměstnanosti
(resp.nezaměstnanosti) vzdělanostních, kvalifikačních atd. charakteristik lidského potenciálu v České republice,
se setkal i řešitelský tým VŠFS, zabývající se touto problematikou.
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humanitní a umělecky zaměřené školy (tj. takové obory jako sociologie, psychologie,
filozofie, žurnalistika, práva, ekonomie atd.), zatímco podprůměrný zájem je o obory
přírodovědné a ještě nižší o obory technické. Tato skutečnost sama o sobě nemůže být
důvodem k tomu, aby školy přizpůsobily svou oborovou strukturu představám zájemců o
studium, stejně jako nelze tvrdit, že spontánní zájem či na druhé straně nezájem o studium
určitých oborů, je třeba ovlivňovat tak, aby odpovídal stávající nabídce škol. Každopádně
však nelze považovat oborovou strukturu, které naše školství, zejména terciární sféra
v současné době nabízí, za absolutně vyhovující a tím pádem neměnnou.
Výrazným impulsem k úvahám o optimálnosti a perspektivě oborové struktury jak středních,
tak vyšších odborných, ale zejména vysokých škol, jsou signály, které vysílá trh práce. I když
ani zde nelze hovořit o imperativu. Uplatnitelnost absolventů škol je jedním z ukazatelů,
k nimž je třeba soustavně přihlížet, je však podstatně určována „momentální“ situací na trhu
práce. Její vypovídací schopnost ve vztahu k střednědobé či dlouhodobé perspektivě je již
podstatně nižší. Problematice prognózování kvalifikačních potřeb, zejména vzdělávacích
potřeb, byla v letech 2000 až 2001 věnována pozornost „Národní observatoří pro odborné
vzdělávání a trh práce“. Řešení tohoto projektu postihlo řadu aspektů ukazujících na složitost
dané problematiky. I když výsledky byly v roce 2001 publikovány3,není dostatek informací
návazných zkoumání v tomto směru.
Optimalizace objektivních podmínek pro efektivní, účelné a dlouhodobé zhodnocení investic
do lidského kapitálu, tzn. vytvoření předpokladů pro dlouhodobou perspektivní
zaměstnatelnost vysoce kvalifikované (vysokoškolsky) a flexibilní pracovní síly, je otázkou
velmi závažnou. K řešení tohoto problému může výrazně přispět vytvoření vhodného
komunikačního rámce mezi školami na jedné a zaměstnavateli na druhé straně. Základním,
dosud neadekvátně řešeným problémem v oblasti komunikace mezi zaměstnavatelskými
kruhy a subjekty školské soustavy je skutečnost, že k reálné komunikaci s konkrétním
obsahem dochází v rozhodující většině případů až v souvislosti s „uplatnitelností“ absolventů
na trhu práce. Daleko efektivnějších výsledků při odstranění diskrepancí mezi oborovou
strukturou absolventů vysokých škol, jejich reálnými znalostmi a dovednostmi a požadavky
„praxe“, by bylo možno dosáhnout, pokud by komunikace mezi těmito subjekty začínala v
„logickém“ (ale i „chronologickém“) smyslu výrazně dříve. Součástí dokumentace, kterou
připravují jak střední, tak i vyšší odborné a vysoké školy v souvislosti se žádostí o
schvalování příslušného oboru studia a kterou pravidelně „inovují“, je i koncipování „profilu
absolventa“, který závazně obsahuje tématický celek věnovaný znalostem a dovednostem,
(ale i základním kompetencím), kterými má absolvent školy disponovat a rovněž tak část
věnovanou perspektivám jeho (dlouhodobé) uplatnitelnosti na trhu práce.
Domníváme se, že právě tyto závazné části studijní dokumentace, které podstatným způsobem
ovlivňují, ne-li určují, zaměření a obsahovou náplň studijních programů a tím i v konečném
důsledku výsledné znalosti a dovednosti absolventů jak středních, tak zejména vysokých škol,
vytváří daleko nejvhodnější prostor k racionální diskusi mezi zaměstnavateli a školskými
institucemi. Je otázkou, zda dosavadní velmi malé využívání této možnosti ovlivnění
charakteru přípravy absolventů škol ze strany potencionálních zaměstnavatelů je způsobeno
vlivem nízké informovanosti o této možnosti, či příčiny spočívají v principiální neochotě
jedné či druhé strany k dialogu s tímto obsahem. V každém případě aktivní a kvalifikovaná
účast zástupců zaměstnavatelů na tvorbě této části studijní dokumentace je jedním
3

Předvídání kvalifikačních potřeb: vypracování a pilotní ověření metodologie, a pravidelné předvídání
vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza „Vypracování a metodologie (shrnutí projektu a doporučení). Národní
observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, Praha 2001
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z nejvýznamnějších, nejúčinnějších a také nejlevnějších nástrojů vedoucích k výraznému
zvýšení jak aktuální, tak dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (a to i
bezprostředně po absolvování studia).
Intenzivní a kvalifikovaná participace zaměstnavatelských kruhů na výše zmíněném dialogu
předpokládá však ujasněnost požadavků na budoucí pracovní sílu z jejich strany. To se týká
nejen obecně kvantitativních charakteristik (kolik a jakých pracovníků, s jakým vzděláním či
kvalifikací budou potřebovat), nýbrž zejména nároků na požadované znalosti a dovednosti.
Dosavadní praxe ukazuje, že mezi zaměstnavateli v tomto směru existují relativně významné
rozdíly v principiálních otázkách. Jedna skupina zaměstnavatelských subjektů vyžaduje, aby
absolventi škol byli vybaveni pokud možno relativně úzkým spektrem znalostí vztahujících se
k přesně vymezeným profesním činnostem a disponovali sice omezeným počtem, ale
dokonale zvládnutých, profesních dovedností4. Naproti tomu jiná skupina zaměstnavatelů
(téže oblasti) vyžaduje, aby absolventi disponovali spíše širší bází fundamentálních znalostí,
které jim umožní perspektivní flexibilitu a širším spektrem základních, nejen úzce profesně
pojatých dovedností.

Komunikace mezi:
zaměstnavatelskou
sférou

školskými (vysokoškolskými)
subjekty
⇓Společný zájem:
Predikce: kvalifikačních
profesních
}
potřeb
vzdělávacích
Snížení: disproporce mezi profesní a znalostní
charakteristikou absolventů škol a potřebou trhu práce
V rámci kvalitní a fundované diskuse mezi zaměstnavateli, subjekty školské (zejména
vysokoškolské) soustavy a odborníky na problematiku vzdělávání (v blízké budoucnosti
doufejme i specialisty na prognózování vývoje vzdělávacích a profesních potřeb), lze nalézt
racionální řešení tohoto problému, které by nemuselo být nutně jen „kompromisem“
uvedených stanovisek. Jeho řešení by bylo i tolik potřebným příspěvkem k překonání dosud
velmi pevně fixované hranice mezi procesem získávání poznatků, znalostí a dovedností, tj.
vzdělávacím procesem jako takovým, a oblastí jejich uplatnění, tj. sférou „praxe“.
„Znalostní“ či „vzdělanostní společnost“ přestává dnes být již jen „deklarovaným“ cílem či
směrem vývoje. Stejně jako racionální a koncepčně promyšlené investice do lidského kapitálu
stává se nutností, pokud hodláme uspět na mezinárodním fóru. Nejde jen o jasné a přesné
zformulování záměrů či cílů, nýbrž zejména o nalezení způsobu jejich dosažení, tedy o
nalezení racionální a reálné metody plného využití všeho, co dosavadní poznání o rozvoji a
uplatnění lidského kapitálu poskytuje.
Byl bych rád, kdyby naše konference přinesla náměty a inspirace i v tomto směru.

4

Právě takovéto pojetí vzdělání či profesní přípravy kritizoval nedávno v tisku prof. Václav Bělohradský.
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Management lidských zdrojů v oblasti veřejné správy
Jiří Paroubek
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se v úvodu svého vystoupení zabýval otázkou, která mě již
delší dobu zaměstnává. Je to otázka, jak zkvalitnit výkon veřejné správy. Vycházím přitom ze
svých zkušeností praktika v oblasti samosprávy a státní správy. Jsem 13 let členem
zastupitelstva hl. m. Prahy, pět let náměstkem primátora hl. města Prahy pro finance.
Jak tedy zkvalitnit výkon veřejné správy? Budu se na to dívat spíš prakticky. Jedna věc jsou
finance. Mzdový vývoj v posledních pěti letech v oblasti veřejné správy včetně magistrátu hl.
města Prahy vycházel ze mzdové politiky vlády tak jako ostatně i v posledních letech.
V podmínkách magistrátu hl. města Prahy to znamenalo od roku 1998 nárůst průměrné mzdy
pracovníků magistrátu o 55 %, což je slušný nárůst. Změny tarifních tříd, pokud k nim dojde
k 1. 1. přístího roku, budou znamenat další nárůsty průměrných mezd. To je základním
výchozím předpokladem ke zkvalitnění sboru pracovníků magistrátu a také k tomu
zkvalitnění v průběhu posledních 4 let docházelo. Odcházeli ti, které bych nazval starými
praktiky, rutinéry, a přicházeli i lidé, kteří již měli zkušenosti v oblasti soukromých firem a
dokázali se zorientovat v oblasti státní správy, veřejné správy, na magistrátu a samozřejmě
přicházeli s novými myšlenkami, novými pracovními postupy, zkvalitnili činnost toho úřadu.
Podle svých zkušeností chci upozornit také na potřebu spolupráce organizací veřejné správy
včetně magistrátu s vysokými školami např. formou pořádání přediplomních praxí studentů,
spoluprácí s diplomanty při přípravě diplomních prací a také při vyhledávání témat
diplomních prací, což může být podle mého názoru užitečné oboustranně. Dále se nabízí
možnost vypisování stipendií pro ty studenty, kteří projeví o státní či veřejnou správu zájem.
Je to totiž spíš menšina studentů, kteří by viděli atraktivnost práce ve veřejné správě, a právě
na ty se musí organizace veřejné správy obracet a s nimi musí pracovat. Nejlépe by bylo,
kdyby s nimi pracovali již na vysokých školách, vyhledávali je a spolupracovali s nimi.
Vidím zde - alespoň u té nejvyšší kategorie úředníků veřejné správy - potřebu, abychom
uvažovali o vysoké škole typu francouzské Ècole nationale de administrasion. Myslím, že to
může být i výzvou právě i pro Vysokou školu finanční a správní. Ècole nationale de
administrasion v posledních více než 50 letech vyprodukovala ve Francii řadu vynikajících
státních úředníků, ale také politiků, státníků, kteří vlastně patřili do všech politických stran,
tedy všeho politického zabarvení. To je nesmírně důležité, protože ti lidé, kteří se poznávají
na úrovni takto prestižní vysokoškolské instituce, pak spolu dokáží komunikovat, protože
mají určitý společný společenský základ. V případě této francouzské školy jde o nadstavbové
- kratší než běžné vysokoškolské - studium, vesměs pro absolventy vysokých škol, často
s kratší odbornou praxí. Na této škole však mohou studovat i nevysokoškolácí - praktici, pro
které je její absolvování předpokladem pro další služební postup. Oblastí, ve které hlavní
město Praha zatím spolupracuje s Vysokou školou finanční a správní, je oblast finanční.
Myslím si, že hl. m. je samozřejmě připraveno spolupracovat i s dalšími vysokými školami,
ale tahle spolupráce zatím probíhá formou spíše reprezentativní, tzn. účastí při různých
reprezentativních akcích na těchto školách. Výjimkou je právě Vysoká škola finanční a
správní. Myslím, že i spolupráce s Vysokou školou finanční a správní napomáhá ke kvalitě
finančního řízení hl. m. Prahy. Hl. m. Praha není nějakým marginálním subjektem, ale je
subjektem s rozpočtem 40 mld Kč. A v oblasti použití cizích zdrojů spolupracujeme právě
využitím konzultačních služeb Vysoké školy finanční a správní.
Zastavím se u rozvoje hl. m. Prahy – u problematiky financování tohoto rozvoje. To je
zdánlivě technokratické téma, ale také souvisí s lidskými zdroji. Snahou vedení města
v posledních letech bylo rozvinout veřejné investice ve městě. Vycházeli jsme z toho, že tyto
veřejné investice se stávají gravitačním polem přitahujícím soukromé investory. V posledních
čtyř letech z těch zahraničních investic, které přišly do Českého státu (které v žádném roce
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nebyly nižší než pět miliard dolarů, v minulém roce to bylo dokonce devět miliard dolarů), tak
u Prahy se odhaduje, že byl příliv zhruba 1/5 z tohoto objemu. Když si to přepočtete do
českých korun, jsou to obrovské objemy.
V roce 1999, na počátku minulého funkčního období zastupitelstva, jsme po takových letech,
kdy zrovna nějaké strategické plánování nebylo příliš v oblibě, udělali dlouhodobý výhled
potřeby investic ve městě. Dlouhodobý, tj. na 10 let, čili ne až v té druhé generaci, která by
měla žít v lepší společnosti, ale tak, aby to bylo skutečně reálně dosažitelné, v nějakém
reálném čase. Přišli jsme na to, že investic, které by byly potřeba ve městě ne snad v úplně
ideálním stavu, ale v tom, abychom se dostali na úroveň vyspělého západoevropského
velkoměsta, by byla potřeba asi 160 mld Kč. To je zdánlivě obrovský objem, nicméně
v minulém funkčním období se nám podařilo udělat na úrovni města, městských částí,
organizací města investice zhruba v rozsahu 60 mld korun. Z toho vyplývá, že bychom
potřebovali nejméně ještě dvě taková volební období udržet investice zhruba ve stejné
dynamice, abychom se dostali tam, kam potřebujeme.
Pokud jde o oblast finančních prostředků, snažili jsme se zapojit bez ohledů na předchozí
ideologické skrupule cizí zdroje – mám na mysli nejlevnější úvěry, které byly dostupné na
bankovním trhu (především úvěry Evropské investiční banky, kde třeba v současnosti je
úroková míra je kolem 2 %) a u těch projektů, které nebyla ochotna Evropská investiční
banka financovat, jsme se snažili řešit otázku nedostatku cizích zdrojů vydáním obligací.
V tom minulém volebním období jsme také přijali strategický plán rozvoje města a tento plán
je dodržován daleko pevněji, nežli to bylo u jakéhokoliv dokumentu, který byl přijímán v
obdobích, které se honosily tím, že se společnost vyvíjí plánovitě. Podle tohoto strategického
plánu rozvoje města je rozvíjena výstavba strategických investic především v oblasti dopravy,
metra.
Samozřejmě nezapomínáme na další strategické priority jako je infrastruktura, výstavba bytů.
Ale také jde o to pokračovat v trendu znásobení výdajů do investic v oblasti školství a sociální
péče. Pro rozvoj lidského činitele na úrovni města je to velice důležité, protože v příštích
letech, pokud se budeme chtít vyrovnat s požadavky, které na nás klade vstup do EU, budeme
muset stavět domovy důchodců nových moderních parametrů s kapacitou několika tisíc lůžek
s plnou péčí. Takže nejen velké dopravní investice, ale stejně důležité jsou investice v oblasti
sociální péče, školství, kultury.
Bohužel nás poněkud pozastavila na cestě vpřed loňská povodeň. Byl to zásah do oblasti
investiční a finanční politiky města. V tuto chvíli cíl, který si dala nová rada, tzn. odstranit
povodňové škody do konce roku, se daří plnit. To, co nebude odstraněno do konce tohoto
roku, bude alespoň finančně pokryto, což je obrovský úspěch a důkaz finanční síly města,
jeho kredibility a schopnosti se vyrovnávat i s takovýmito katastrofami. Po celou tu dobu, kdy
jsme odstraňovali škody, jsme se snažili udržet v chodu investice strategické, včetně investic
do vzdělání, do školství a v polovině roku jsme posílili rozpočet tam, kde jsme v závěru
minulého roku provedli redukci administrativní a vrátili jsme rozpočtová čísla tam, kde by
byla, kdyby nebyly povodně.
Cílem investiční politiky města je v dlouhodobém horizontu spokojenost občanů. Myslím, že
Praha je historicky předurčena být místem soustředění vysoce kvalifikované pracovní síly.
Naším úkolem je vytvářet lidem obecně příležitosti. Zajímaví investoři přinášejí do města
zajímavou práci, investice znamenají pro lidi ze všech společenských vrstev pracovní
příležitosti, vyšší životní úroveň, prosperitu firem a samozřejmě prosperitu celého města.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
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Lidský kapitál a evropská integrace - teorie & praxe
Karel Firla
(Prezentace)
Vstup ČR do EU – situace & dopady
Příprava a vstup ČR do EU
Zásadní změny, dopady, požadavky na státní administrativu a podnikatelský sektor ČR
Koaliční potenciál ČR, flexibilita, schopnost prosadit se, změny zaběhlých koalic
Místo ČR v EU – pevné jádro nebo okrajová skupina
Věrohodnost ČR, ČR jako čitelný partner
Interní debaty v ČR (návrh ústavy, politiky v jednotlivých oblastech, dopadové studie, vlastní
pozice) a lidský potenciál
Příprava úředníků ČR pro střední a vyšší posty v institucích EU – praxe v členských zemích
EU
Připravenost k aktivní účasti zástupců podnikatelských subjektů, asociací na dění na JVT, v
bruselských strukturách, schopnost prosadit „národní zájmy“
Situace v institucích EU v bruselském ústředí - Ideál evropského úředníka
Situace v administrativě a podnikatelském sektoru ČR před vstupem do EU
Vstup ČR do EU – požadavky
Role vzdělávacích institucí v ČR v procesu přípravy odborníků jak pro státní administrativu,
tak pro podnikatelský sektor
Propojení institucí s vědecko-výzkumnou základnou, spolupráce
EU jako knowledge-based economy, nejkonkurenčnější ekonomika do roku 2010
Přesun části prostředků ze strukturálních fondů do oblasti podpory projektů IT, posun k
„inteligentním projektům“, důvody, odpovídající reakce v ČR
Programy EU – e Europe +, e Learning, e-Commerce, e-Government
Vazba institucí na výrobní sféru – příprava studentů v oblastech dle potřeb a požadavků trhu
Současné problémy v EU v oblasti práce s lidským kapitálem – odpovídající reakce v ČR
Vstup ČR do EU – možnosti
Požadavky a možnosti v oblasti přípravy na čerpání přidělených prostředků z EU
Problém přípravy administrativy na národní a regionální úrovni
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Proč partnerství s VŠVS – jednání s ostatními vzdělávacími institucemi, zkušenosti

The priority of higher education in the European knowledge society
Tadeusz Zasępa
Introduction
At the turn of the new millennium, two faces of Europe are becoming more and more visible.
One face expresses long lasting - direct as well as indirect- economic, ethnic, cultural and
social tensions that for centuries have been obstructing the unity as well as true peace and
security in Europe. The other face symbolises the unique, historical ability to overcome a
number of tensions - at least in Central and Western Europe- and consolidate the truly
European spirit.
In her last book “The Rebirth of Europe”, Elizabeth Pond, an American observer of our
continent says that for the first time after 1648 countries-nations concluded they have more to
gain than lose by relinquishing some of their independence attributes to supranational
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institutions. She adds that Europeans have regained a sense of direction and they seem to be
gaining new self-confidence. According to Elizabeth Pond, it not only applies to the current
members of the EU but also to many Central European countries.
However, one cannot say that the unity in Europe has occurred in a stable and irreversible
manner. We have only stated that Europe faces an opportunity and not that it has taken
advantage of that opportunity. We have a long way ahead of us, even after the common
market and the common currency were introduced. Without extra efforts aiming at rooting the
Christian spirit in the minds of the Europeans there is even a risk that those basically
“technical” changes will bring about new tensions, particularly if the growth of economic
well-being was to become hindered for a few years. In addition, without a rapid increase in
economic, social and cultural cooperation with Central Europe there is a risk that our
continent will lose its major asset and its keynote - creating a bridge between the East and the
West – and will lose it forever. Western Europe needs Central Europe to strengthen peace,
well-being and progress whereas for central European countries the West guarantees avoiding
violence and unnecessary divisions.
Another challenge that Europe has to face is the emergence of the knowledge society and the
net society. Currently, it is difficult to predict the consequences of the impact of the coexisting
trends such as globalization, individualization, new information and communication
technologies as well as other forms of technological progress. It is certain that our economies,
lifestyles, thinking patterns, government forms, democracy and other elements constituting
the present reality of the European countries will undergo very rapid transformations. Despite
optimistic economic outlooks at present, many people are aware of the urgent need for the
transformation of different institutions in the way that would prevent stagnation and
backwardness. On the other hand, these transformations create new political and social
tensions as they promote new “winners” and new “losers” and also they are conducive to
disappearance of old footholds, without offering enough information about what can be
gained instead.
Higher education is one of the spheres whose task is to create the basis of the knowledge
society. However, its unsatisfactory preparation to operate in the 21st century seems to be a
fundamental problem. Despite all, occasionally radical, changes in the national education
systems there is still a lot to be done in this field. Without strong innovative impulses higher
education may become a backward part of European economies – just las it once happened in
the case of mining, steel and textile industries, etc. The status of the institution of higher
education as the main entity under the controlling influence of the state seems to be a
significant (however not the only) factor that slows down innovation processes. The term
‘’saturation” seems to sufficiently express the fact that the development path determined by
the present institutional environment has reached its end.
The main thesis of this paper is a claim that building an identity in Europe and a reform of the
existing public higher education systems are able to reinforce each other. If, cosmopolitan and
oriented towards Europe, higher education institutions were able to support a pioneer group of
people distinguished by European spirit, broadly understood, they would do positive work to
consolidate the present trend towards unity in Europe. European countries could contribute
the process, if they stimulated innovative activities in this form of education by supporting
such innovative institutions of higher education in Europe. At the same time, the institutions
themselves should operate in a way that would suit the society of tomorrow and not the
society of yesterday. Higher education needs Europe and Europe needs higher education.
The development of Europe
Since the Peace of Westphalia (1648) was signed, the principle of territorial integrity between
countries has been the leading determinant of the European order. As a result of rivalry,
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European countries-nations assumed clearly defined control over clearly defined territoriesthat is how the so called balance of power system emerged. Their foreign power depended, to
a large extent, on their hegemony over other regions on the globe, which led to imperialism –
aiming to colonise other continents. Simultaneously, the domestic conviction of the power of
the countries was confirmed by their ability to create institutions that provided their citizens
with welfare and protection. These institutions are the basis of the national economic, cultural
and political order, along with their most important elements, such as private property rights,
rights of the citizen, trade and accumulation of capital. Education has always been one of the
central institutions for building the identity of the country-nation. Universities were in
particular the true “symbol of the country-nation.”
After the two world wars and the sharp economic crisis, European cooperation was initiated,
following the conclusion that single countries-nations had not been able to ensure either peace
or security, or welfare. For a long time, the United States supported both the cooperation in
Europe and the development of the entity called the European Economic Community. In this
way, the treaty of Rome came into being as the reaction to the failures of the balance of power
system which no longer fulfilled its role, and the failures of the idea of the country-nation
which had enlarged destructive nationalism to extreme dimensions. However, cooperation in a
few fields, in economy and security turned out to be also in other fields a way to strengthen
national independence and power. It can be confirmed by the fact that unprecedented
economic growth indices in the 1960s and early 1970s let countries-nations to strengthen their
position against other countries-nations by creating regulative and national welfare states. In
his speech commemorating the 50th anniversary of peace in Western Europe, Jozef Ritzen, a
former Dutch Education Minister, emphasized that in fact building walls between countriesnations still continued, as a result, in particular, of regulations in the fields such as education,
healthcare, work market, social insurance, taxes, etc., increasing in nearly geometrical
progression.
Thus, expanding the restrictions of the welfare state and making them more detailed has in
fact provoked strengthening of national tendencies. One interesting example is vanishing of
border dialects as a result of expanding and formalising education. Young people on both
sides of the border were taught the standard language and were often not able to understand
the people living less than 20 kilometres away. They were, in a way that was perhaps subtle
but simultaneously more intensive, socialized by the culture of their country due to such
elements as national TV and radio stations, books, student assistance schemes, lifestyle rules,
etc. Consequently, after the II world war people became slaves of their national regimes to a
greater extent that had ever been the case before. In many aspects, theses processes still
continue.
The fall of the Berlin Wall accelerated a number of processes that had been rather slow. This
event did not only made the reintegration of Central Europe with the western part of the
continent possible, but also released forces aiming at globalization of the economy, departing
from the traditional divisions such as East-West and communist-capitalist. Furthemore, the
growth of the Internet as well as growing capabilities of both physical and virtual movement
of people, money, knowledge and opinions around the world have completely changed the
reality we live in. Despite the existence of the defence efforts of people and national
governments, a growing number of people currently believe that true Europe is not just a
cluster of separate countries. The aspect of the utmost importance for the long term
development of our continent (but understood as something more than the Union in its current
form) is the elimination of social and cultural divisions. Overcoming these divisions seems to
be indispensable for achieving “fundamental stability” in the forthcoming era of accelerated
and fundamental changes in economy, technology, mobility, value systems and socio-cultural
habits of citizens. Possible threats are rooted in the internal tensions within the (enlarged)
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Union, and also in the necessity to keep pace and actively influence developmental, economic
and political tensions outside Europe. For this reason, long term stability in Europe depends to
a large extent on Europe’s flexibility and its ability to make decisions, both of which
determine Europe’s adaptation abilities. These requirements cannot possibly be met without
work on some form of social unity and identity. However, reliance on traditional European
methods, originating in the 19th and 20th centuries would be an anachronism since the
conditions are considerably different. New recipes, matching current reality should be found.
The basic need is to depart from closed statehood system and to develop European identity,
but not in the least an ordinary copy of national identity determined on a different level. In the
past, one national identity opposed other competing identities, whereas European identity will
have to be a self-conscious European identity, allowing Europe to play the appriopriate role in
the world, along with Americans, Asians and Africans.
Higher Education and Europe: where we come from and where we are now
We have concluded above that universities used to be true “symbols of countries-nations.”
European countries have always been reluctant to relinquish the national character of their
higher education institutions. For this reason, it was difficult, until recently, to imagine
European higher education as something different from a sum of 15 national higher education
systems. In their assessment of the higher education policies of the EU in 1998, flemish
scholars, Kurt de Vit and Jef Verhoeven pointed out three periods.
Despite the fact that the treaty of Rome was ratified in 1957, Education Ministers met for the
first time as late as 1971, and that event can be considered to be the beginning of the first
period, lasting until 1982. The agenda of that first meeting included 5 issues: mutual
recognition of diplomas, establishing The European University Institute, cooperation in the
field of higher and secondary education, establishing European Centre for the Development of
Education and transborder institutions of higher education. In 1976, the first programme
concerning higher education was presented. It brought up such issues as recruitment rules,
recognition of diplomas in the academic world, common curricula,short research visits,
information policies and The European University Institute.
The second period, between 1983 and 1992, allowed cooperation at the level of local
communities to a greater extent. It was partially initiated by a number of cases in the
European Court of Justice which broadened legal bases of cooperation. The result was also
the rule that the student from other EU countries have the same rights as “local” students.
Political will also played a considerable role, as confirmed by a number of memoranda from
that time. One of the most important agreements was the will to extend the aim of the
cooperation to include a more precisely formulated promotion of free movement and mobility
of teachers, students and researchers as well as closer cooperation between higher education
institutions. These agreements gave rise to a number of programmes (so called COMMETT,
ERASMUS, JEAN MONNET, LINGUA and TEMPUS programmes).
The third period begins with the treaty of Maastricht. It can be described as in a way
ambivalent. The treaty of Maastricht expands the treaty of Rome to include the citizenship
concept, subsidiarity principle and some other new political areas . At the same time it was
accepted that some of the member states become involved in a more developed cooperation
forms than other states(variable geometry Europe/multi-speed Europe). This new agreement
also introduced supplementary European citizenship: each citizen of any member state is also
a citizen of EU and such he or she can enjoy many additional rights, e.g. the right to travel
freely across territories of EU member states territories and become a candidate in local
elections while living in any of the member states. At that time the , subsidiarity principle in
the context of (higher) education was interpreted in two ways. On the one hand, it was
considered to slow down further integration. As was mentioned earlier, education, in
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particular at the primary and higher level, can be considered to be a symbol of a countrynation. In many countries European education policy soon became considered to be “an
invasion from Brussels,” and what is more an invasion of one the most important aspects of
independence. On the other hand, however, , subsidiarity principle could also initiate the not
so tense processes of cooperation and integration since the member states need not be afraid
of Brussels “dictatorship.” In some ways it is a paradox that both interpretations turned out to
be partially right. Only several months after final agreement of the treaty of Maastricht, in the
government report on competition and employment increase (1993) the importance of
education and training was pointed out. It was confirmed that in an economy that is more and
more oriented on knowledge, education and training are the conditions for economic growth,
growth of competitiveness on a global scale and reducing unemployment. Despite the fact that
the report confirmed the existence of growth in a general level of education, decentralization
of education management and increasing interaction between higher education and industry,
current education systems were directly and indirectly criticized. It was pointed out, for
example, that, on the one hand, a high percentage of student does not graduate and a lack of
qualified workforce, and, on the other, that unemployment indices are high and also not
enough attention was paid to the European dimension in the preparation of the agreements
concerning education and training. It was also claimed that, in general, education and training
systems do not meet the requirements of the economy. Universities, for instance, should
promote lifetime learning, create more flexible educational paths and play a greater role in
predicting new needs for the transfer of knowledge. In general, the report warned of the
continuation of the current structures and habits when, simultaneously, the pace of changes in
the world is increasing (so called “eurosclerosis’).
However, in many aspects, European cooperation in the field of higher education is “for the
most part the same” as before 1993, while many higher education systems in the EU have
even more problems than 6 years ago. The main achievement was lowering the level of
fragmentation in the offered means by combining them in one programme. The policy of EU
concentrated on three main areas: education (SOCRATES), trainings (LEONARDO) and
youth (YOUTH FOR EUROPE). In the following years a number of new documents were
prepared and published. One of them was a government report “Teaching and learning:
towards the learning society” (1995) which dealt with three factors causing disturbances
visible in the European society:
-the influence of the information society
-the influence if internationalisation
-the influence of the world of science and technology
In the document the following actions were recommended:
-gaining new knowledge
-overcoming alienation by giving a new opportunity
-the ability, on the part of graduates, to use at least three European languages
-equal treatment of capital investments and training investments
The project “Education – training –research: The obstacles of transnational mobility” (1996)
focuses on legal, socio-economic, linguistic and practical obstacles which make the mobility
of trainees difficult. It contains many proposals to overcome these obstacles, including an idea
of creating a European qualification area and the elimination of territorial restrictions
concerning scholarships and national financing. 1996 was also the European year of
continuous learning.
Although the declaration expresses a favourable attitude to “europeization “ of higher
education, certain questions emerge. First, despite the fact that the terms “bachelor” and
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“master” are often used, especially in English-speaking countries, they do not define precisely
the levels of higher education. Furthemore, the university or school where the diploma was
obtained seems to be more important than the fact if it is a “master” or “bachelor” diploma.
Assuming that the ministers of the European countries wished to create uniform standards in
all member states, a question arises: would such uniformity be desirable among citizens and
employers? In addition, it would be a very difficult task to maintain such a system in order to
keep pace with social changes and at the same time being flexible and heterogeneous. Our
aim is not to strengthen the development of a uniform system of higher education but the
protection and promotion of multiplicity of forms in many aspects. We think that such a
heterogeneity, and not a uniform “bachelor –master” system would suit varied social needs
and, at the same time, would be a better response to the fundamental uncertainty about the
future trends and needs. We are convinced that universal models will not turn out to be useful
in the 21st century. Before we develop the idea of multiplicity of forms, we will deal with the
arguments that confirm the need for far reaching innovations in higher education at present.
The need for innovation in higher education
There may not have been an unambiguous moment in the past which would have mark the
departure from “industrial” society, yet today we speak of the knowledge society. The idea of
knowledge society describes the increasing role of knowledge and technology in the modern
world. The openness and the global character of the role of knowledge have many
implications for the institutions and organizations involved in its creation and processing,
including practically all institutions connected with higher education. However, the degree of
their preparation leaves a lot to be desired.
First, the contents of a curriculum should take the future needs into consideration. At the
same time, there is no need to fulfil the past requirements of the work market. At the moment
it has been a common practice to base precisely defined curricula on current work and
scientific practice. It could have been an adequate way to prepare curricula in the industrial
era but not in the era of the society of knowledge. Future curricula should break classical
divisions into disciplines and should be based on the following principles:
-scientific and practical problems cannot be closed and stable
-critical thinking, attention skills, creativity, flexibility and communication are at least as
important as pure knowledge in a given field
-there is no need to cover the whole curriculum before entering the work market; furthermore
modern “knowledge era employees” should update their skill and knowledge continuously. It
does not mean that all existing curricula are unsuitable or that nothing has changed for years.
The reconstruction of higher education has just started.
Secondly, institutions are poorly prepared to enter new markets. Most of them still focus
mainly on providing full-time education to young people from a given region or country.
Although there is a will to serve new groups and open to new markets, even abroad, there is a
lack of the right approach and experience in such processes as redesigning and marketing of
new services, attracting new employees or taking advantage of new technologies.
Furthermore, higher education is often seen as a production process, involving the recruitment
of students and then “processing” them and “releasing” ready-made products into the work
market, while the society would like to see higher education as a service for people with all
service and customer oriented features: providing the service within a given time, adequate
and clear communication, interest in an individual, etc. The institutional organization is
simply not adapted to carry out a customer-oriented approach.
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Thirdly, the current regulations and financial mechanisms created by the governments are
poorly adapted to provide these services and also not flexible enough. One example are tuition
fees, nearly always calculated on the whole year basis, even if students enrol under partial
participation status; the same problem concerns the regulations applying to student assistance
funds and statistical information concerning enrolment and exam results (diplomas coefficient
and the duration of studies), directly or indirectly based on the classical concept of higher
education. A flexible students is still treated as an anomaly and not, also for governments, a
promising market. Non-public universities, for example Phoenix University, see these
mistakes in the public system: this particular university calculates its services on the basis of
the real demand and not on the basis of regulations that refer to the duration. It also
understands the need for a different marketing strategy, more aggressive in the eyes of the
public sphere, but at the same time more attractive for new groups of customers.
Fourthly, higher education is seen by many people as a national system, which in fact it
already is not. It is on the edge of a highly globalized sector of the economy, if not an
economic corporation. If European institutions do not get, and take advantage of, the
opportunities offered by the global market, it may be quite likely that they will be dominated
by foreign corporate service providers. In addition, will not only be limited to post-secondary
education, trainings but also will sooner or later penetrate the market and gain access to
education at a lower level. For this reason, the best strategy for governments is to free their
institutions from regulations and financing mechanisms that hamper them, making it
impossible to face new challenges.
Does that mean that “classical” universities have lost their strength? By no means it does. The
point is not abolish the present models but give way to something we call “the multiplicity of
forms” within Europe, in order to strengthen innovative efforts in higher education. A good
way to achieve theses goals is to create an environment allowing development. It is a chance
for Europe. This idea will be described in the last part of the paper.
New initiatives to support the European spirit and innovations in higher education
Europe needs a group of pioneers that would make the European approach in the societies
living in this part of the world. The aim is not substitute present countries with a new
European state but to break the present-day political and emotional barriers blocking new
forms of cooperation and development in the world order which is completely different from
the country-nation system in the 19th and 20th centuries. Higher education needs new impulses
to increase innovative efforts, achieve more flexibility and multiplicity of forms and also to
overcome the current state of saturation. It needs new perspectives in the era of new forms of
higher education and the increasing role of knowledge.
Both these elements can reinforce each other if we are able to create a new heterogeneity in
higher education – not a heterogeneity of national systems but a multiplicity of forms in
disciplines that are sensible from the 21st century point of view. We should be careful
attempting to achieve uniform European standards of higher education, which is one of
dangers following from the Boston Declaration as explained earlier. New initiatives are
necessary to create truly European higher education institutions that contribute to the evergrowing group of people unified around the proeuropean orientation. There are many ways to
commence such development. Theses options do not exclude one another – on the contrary,
they can reinforce one another.
One option would be to establish “from the beginning” a new type of university, based on
Europe and created entirely as a university of knowledge of the 21st century. In fact, however,
these new institutions do not draw their splendour from tradition but they are to attractive for
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scientists and scholars (as an attractive workplace) , for students with a cosmopolitan
approach (where they can take part in creating new knowledge and developing a net to
transfer it) and also for governments (as inspiration for own national public, as support for
innovation and for the process of achieving new identity.) To establish “from the beginning”
because history confirms that existing institutions, without real pressure from the outside
change with great difficulties. A number of proposals of “21st century universities” should be
evaluated – universities chosen through a competition, perhaps one university for each
European country. However, these institutions should not be restricted to the country where
they are located but rather they should be truly European as regards their mission, staff,
departments and students; their foundation should be based on the European Charter and
receive considerable basic annual subsidy from the European Foundation supporting higher
education.
The second option would be to create a “different option” opportunity for national public
universities in order to become a member of a “European league” of universities, on condition
that they fulfil a number of criteria such as the ones mentioned above. This “different option”
system does not aim at selling the infrastructure of national public education as such, but
rather it should cause a synergy effect, promote innovations and strengthening of these
structures in the European context.
The third option could be commenced without practically any direct aid and involvement on
the part of national governments, but still it could be interesting as a basis for creating
“heterogeneity for heterogeneity” (a multiplicity of forms in European higher education).
Institutes from different countries, characterised by common features and identities could start
cooperation an establish common standards. For instance, Catholic universities in Europe
could define themselves as such; it also applies to small vocational institutions of higher
education, agriculture schools, etc. Cooperation of these institutions in the European context,
that is to say facilitating student exchange within a net can even help to strengthen their own
identity. Emphasizing such common features in Europe can give rise to awareness that
European higher education is heterogenous in many fields and, as a result, contributing to the
disappearance of the shape of higher education dominating today, that is to say belonging to
the family of German, French, Italian, Czech or Finnish institutions of higher education and
thus freeing universities from their “national prison.” What we mean is not that they should
suddenly forget about their roots but rather that they should become wide open to cooperation.

Vícezdrojové financování rozvoje lidských zdrojů
Lidský kapitál: Jak investovat a obrana racionality
Radim Valenčík
Při prvním ohledání není souvislost mezi způsobem investování do lidského kapitálu, tj.
zejména do vzdělání, a obranou racionality zřejmá. Ukážeme si, že vývojové tendence
směřující ke konstituování vzdělanostní společnosti jsou spojeny - a to ne náhodou - s
vyhrocením střetu mezi racionalitou a iracionalitou v míře, která láme rekordy. Neboli nahlíženo z jiného zorného úhlu - v počátečních obdobích přechodu ke vzdělanostní
společnosti dochází k prudké explozi iracionality, jakkoli se nám to může zdát paradoxní.
Z metodologického hlediska je zdrojem iracionality při řešení otázek investování do lidského
kapitálu, resp. do vzdělání nepochopení následující prostinké skutečnosti: Pokud je nezbytnou
podmínkou přechodu ke vzdělanostní společnosti vznik ekonomického systému, ve kterém
má dominantní postavení sektor produkce lidských schopností (prostřednictvím vzdělávacích
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služeb), musí mít tento sektor charakter smíšené ekonomiky a musí v něm při řešení otázek
alokační efektivnosti hrát určitou roli tržní mechanismus. K tomu je ovšem nutné, aby došlo k
vývoji či kultivaci tržního mechanismu a aby vyzrál do podoby, kdy si v tak specifické
oblasti, jakou jsou investice do vzdělání, může svou alokační roli plnit.
Místo toho se objevuje a dává o sobě halasně vědět názor, podle kterého tržní mechanismus
do oblasti financování vzdělání nepatří, že je něčím špatným a zavrženíhodným, že to půjde i
bez něj. Ve druhé části ukážu, kam až dokáže klesnout argumentace založená na výše
uvedeném. Ať již vědomě či podvědomě obhajuje taková argumentace ve sledované oblasti
financování zdrojů neefektivnosti (jednoduše řečeno - žab na prameni), které reálný proces
přechodu ke vzdělanostní společnosti de facto blokuje.
Při odvrácení vlny iracionality a prolomení zájmových bariér spjatých s financováním zdrojů
neefektivnosti musí sehrát svou nezastupitelnou roli teorie. A to ta, která odpovídá povaze
přechodu ke vzdělanostní společnosti. Pochopení přechodu ke vzdělanostní společnosti není
možné v rámci stávající (staré) ekonomie - potřebujeme novou ekonomii, ekonomii
produktivní spotřeby. Produkce lidských schopností je totiž zvláštním případem produkce.
Na jedné straně se jedná o oblast osobní spotřeby, na druhé straně o oblast, kterou z
principiálních důvodů nelze vztáhnout k užitku jako subjektivně pojatému fenoménu.
Předpokládejme, že cílovost ekonomického jednání lidí a tím i cílovost ekonomických
procesů je (byť i třeba jen „koneckonců“) určena produktivním charakterem (osobní)
spotřeby. V tom případě lze tuto cílovost vyjádřit takto: Domácnosti využívají současné
příjmy k vytváření a provozování svých aktiv (svého majetkového portfolia), které
sestávají z fyzických i finančních aktiv, z lidského i nikoli lidského kapitálu, přitom tak,
aby maximalizovaly současnou hodnotu budoucího příjmu.
Subjektivní užitek (požitek či prožitek), který leží v mimoekonomické sféře, tak nahrazujeme
něčím, co zůstává v ekonomické sféře. Prožitkový mechanismus je z tohoto hlediska
mechanismem rozhodovacím (nahrazuje kalkulaci, která „on-line“, v reálném čase není sto
plnit svou roli), nikoli cílotvorným. Mj. takový pohled odpovídá i tomu, s čím se běžně
setkáváme v realitě, totiž tomu, že naše psychika má schopnost to, co je pro nás prospěšné,
„prožitkově ocenit“ jako příjemné, tj. nejen jako zdroj budoucího příjmu, ale i formou
subjektivně prožívaných pozitivních prožitků.
Z tohoto hlediska se ve zcela jiném světle jeví problém vztahu mezi efektivností a rovností
(jehož součástí je mj. i otázka bohatství a chudoby, odstraňování nerovností apod.). Ten patří
mezi nejzávažnější společenské problémy vůbec a přístup k jeho řešení určuje koncepci
ekonomiky veřejného sektoru, která je realizována v praxi v té či oné zemi. V oblasti
teoretického pojetí vztahu mezi efektivností a rovností dochází k podstatnému posunu, který
má závažné dopady i pro ekonomickou praxi.
Stávající ekonomie se domnívá, že mezi efektivní s rovností existuje rozpor, resp. substituční
vztah. Dostatečně reprezentativně se k tomu vyjadřuje J. Stiglitz: „...i když je výsledek
fungování tržních mechanismů efektivní, může docházet k případům, kdy je výsledné rozdělení
příjmů velmi nerovnoměrné. Jedním z hlavních cílů vlády je proto ovlivnění rozložení příjmů
ve společnosti.“ (J. Stiglitz: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, Praha, 1997,
s.123) „...abychom dosáhli vyšší rovnosti, musíme se vzdát části efektivnosti... Například
progresivní zdanění příjmů, které snižuje nerovnosti ve společnosti, snižuje podněty ke
zvyšování pracovní výkonnosti, čímž snižuje efektivnost.“ (Stiglitz, s.124)
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Grafické vyjádření výše uvedeného (Stiglitz, s. 124):
Rovnost
Vztah mezi rovností
a efektivností
Efektivnost
Další grafické vyjádření se týká optimalizace rozdělení užitků (Stiglitz, s. 133):
Užitek druhé skupiny (U2)
A
x
xI´ x B
I

Hranice užitkových možností
Užitek první skupiny (U1)

„Paretovský přístup nám bohužel nedává žádný návod, jak porovnávat rozdílné alokace
zdrojů, které leží na hranici užitkových možností, například body A a B. Nemůžeme tedy říci,
zda je bod A výhodnější než bod B, nebo naopak. Nemůžeme také zodpovědět otázku, zda je
výhodnější snížit současné nebo budoucí sociální dávky. Nemůžeme ani ohodnotit posun z
bodu pod hranicí užitkových možností (bod I) na bod ležící na hranici užitkových možností,
ale ne napravo a nahoře od bodu I (bod A). Takže ačkoli alokace A je paretovsky optimální,
kdežto alokace I ne, nemůžeme říci, zda je bod A výhodnější než bod I, nebo zda je tomu
naopak.“ (Stiglitz, s. 133-134)
V rámci ekonomie produktivní spotřeby se nám situace jeví poněkud jinak:
Y´2 - současná hodnota budoucího příjmu 2. spotřebitele
Y´PF - hranice příjmových možností
x A

Y´1 současná hodnota bud. příjmu 1. spotřebitele
Y´PF je hranice příjmových možností obou spotřebitelů, tj. maximální současná hodnota
budoucího příjmu, který mohou společně dosáhnout.
Může být bod A ve výše uvedeném grafu bodem optima? Nikoli, jak je zřejmé z dalšího
grafu:
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Y´2 - současná hodnota budoucího příjmu 2. spotřebitele
Y´PF - hranice příjmových možností
x A
E

Y´1 současná hodnota bud. příjmu 1. spotřebitele
Bod optima je v tomto případě jednoznačně určen (tečnou se sklonem 45°, resp. 135°).
Přechod od bodu A k bodu E je paretovskou optimalizací. Pokud se totiž přesunujeme z bodu
A směrem k bodu E, přichází druhý spotřebitel o menší část současné hodnoty budoucího
příjmu, než první spotřebitel získává, tj. současná hodnota jejich společného příjmu roste.
Protože za určitých podmínek si (na rozdíl od subjektivně pociťovaných užitků) mohou tento
příjem přerozdělit, může si každý zvýšit současnou hodnotu budoucího příjmu (a mj. tím i
svůj užitek).
Jak tento výsledek interpretovat? Na kapitálovém trhu proti sobě - přitom v opačném gardu stojí:
- Nabídka a poptávka investičních prostředků (věřitel nabízí vlastní investiční prostředky a
dlužník poptává cizí investiční prostředky).
- Poptávka a nabídka investičních příležitostí (věřitel poptává cizí investiční příležitosti a
dlužník nabízí vlastní investiční příležitosti).
Každý je vlastníkem investičních prostředků i investičních příležitostí. Co rozhoduje o tom,
kdo bude věřitelem a kdo dlužníkem? K tomu viz následující graf poptávky a nabídky
investičních prostředků a investičních příležitostí:
Y´

Y1 + Y2
linie
D1

rozpočtu

S2

E
i

Y
Y2

Y1
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Kde je:
Y - současný příjem
D1 - mezní výnos z realizace vlastních investičních příležitostí prvního spotřebitele =
poptávka po cizích investičních příležitostech (do linie rozpočtu) = poptávka po cizích
investičních prostředcích (od linie rozpočtu)
S2 - mezní výnos z realizace vlastních investičních příležitostí druhého spotřebitele = nabídka
vlastních investičních prostředků (do linie rozpočtu) = nabídka vlastních investičních
příležitostí (od linie rozpočtu)
i -míra výnosu z vlastních investičních prostředků poskytnutých k realizaci cizích investičních
příležitostí (úroková míra)
K výše uvedenému grafu existuje symetrický.
Y´

Y1 + Y2

linie
rozpočtu

D2

S1

A
E
i

B
C
Y
Y1

Y2

D1 se mění v S1, S2 se mění v D2
První spotřebitel je dlužník - poptává cizí investiční prostředky (viz předchozí graf) a nabízí
vlastní investiční příležitosti (viz tento graf).
Druhý spotřebitel je věřitel - poptává cizí investiční příležitosti (viz předchozí graf) a nabízí
vlastní investiční prostředky (viz tento graf).
Trojúhelníky EAB a ECB představují paretovská zlepšení jednoho a druhého spotřebitele.
Budeme-li uvažovat velké množství subjektů (spotřebitelů) bude i - míra výnosu z vlastních
investičních prostředků poskytnutých k realizaci cizích investičních příležitostí (úroková
míra) - určena následujícím způsobem:
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Σ Yn

Y´

Σ Dn

i

Y
Kde je:
Σ Yn - součet příjmů všech subjektů
Σ Dn - mezní výnos z realizace vlastních investičních příležitostí všech subjektů = poptávka
po cizích investičních příležitostech = poptávka po cizích investičních prostředcích.
K tomuto grafu existuje symetrický, ve kterém figuruje Σ Sn.
Odtud pak lze odvodit grafické vyjádření postavení věřitele a dlužníka:
Graf věřitele
Y´

Y1

existenční

D (příležitostí)

pásmo
E

i = S (příležitostí)

Y
spotřeba

úspory
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Graf dlužníka
Y´

Y1
D (prostředků)
existenční
pásmo
E

i = S (prostředků)

Y
spotřeba

půjčky

Kde existenční pásmo je ta část prostředků, které subjekt musí využít k zabezpečení své
existence či k uspokojení potřeb, kterých se nechce vzdát.
K výše uvedeným grafům rovněž existují symetrické, v nichž mezní výnos z realizace
vlastních investičních příležitostí určuje nabídku vlastních investičních, resp. vlastních
investičních příležitostí.
O tom, zda se ten či onen subjekt ocitne v postavení věřitele či dlužníka, rozhodují dvě
okolnosti:
1. Rozpočtové omezení příslušného subjektu (tj. jakým současným příjmem disponuje).
2. Mezní výnos z jeho vlastních investičních příležitostí (tj. jakými investičními příležitostmi
disponuje).
Následující graf pak ukazuje, z čeho sestává další (budoucí) příjem věřitele a dlužníka:
Věřitel:
Y´

Dlužník:
Y´

Y1

Y1

D

0

D

B

B

A

A
Y

0

Kde je:
Plocha A - velikost příjmu z vlastních investičních prostředků
Plocha B - velikost příjmu z využití vlastních investičních příležitostí
A závisí na velikosti současného příjmu, B nikoli.

44

Y

Z výše uvedeného lze mj. odvodit, že systém, ve kterém by dostatečně fungoval kapitálový trh
v oblasti využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem schopností člověka, by
konvergoval (a nikoli divergoval, jak se někteří domnívají!), pokud se týká majetkové
diferenciace. Jinými slovy - vliv majetkové výhody na budoucí příjmy se v systému, kde
nepůsobí jiné faktory, snižuje. Současně se ukazuje, že mezi rovností a efektivností lze
vytvořit komplementární vztah.
Ukazuje právě tento pohled na ekonomický systém prizmatem ekonomie produktivní spotřeby
cestu k řešení odvěkého problému bohatství a chudoby? Patrně ano. Mezi prokázáním
teoretické možnosti a praktickým využitím těchto možností je však ještě velký rozdíl. J.
Mládek v diskusích na dané téma upozornil např. na následující problém: Čím více
investičních prostředků má subjekt k dispozici, tím větším množstvím výnosnějších
investičních příležitostí disponuje, tj. bohatí si půjčují a chudí spoří. Kapitálový trh tak
majetkovou divergenci společnosti spíše urychluje.
Mládkův paradox ovšem vzniká pouze za dvou předpokladů:
1. Není rozvinuto investování do sekundárních investičních příležitostí prostřednictvím
kapitálového trhu.
2. Je rozvinuto investování do společenské pozice.
Grafické vyjádření Mládkova paradoxu:
Dlužník (bohatý):
Y´

Věřitel (chudý):

D

Y´
Y1

Y1
D

0

Y

0

Y

Investičních příležitostí totiž existuje několik druhů:
- Primární - schopnosti, které má člověk od narození.
- Sekundární - spojené s rozvojem schopností člověka, využíváním jedněch vznikají další.
- Terciární - schopnost iniciovat a realizovat inovační projekty.
V našem případě jde zejména o to, aby rozvojem kapitálového trhu (a odstraňováním jeho
nedokonalostí) byly vytvořeny podmínky pro využívání sekundárních investičních příležitostí.
To je důležité i z hlediska protichůdného působení dvou typů sociálního investování - do
rozvoje schopností a do společenské pozice. Investování do společenské pozice je spontánně
vzniklé skupinové investování formou demonstrativní spotřeby, které omezuje volný přístup
do oblasti využívání investičních příležitostí. Jedná se o způsob přeměny majetkové výhody
ve výsadu (omezení konkurence v oblasti nabývání a uplatnění schopností). Jeho důsledkem
je sociální a ekonomická segregace.
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Podívejme se nyní na ekonomii produktivní spotřeby z hlediska vývoje vědy jako takové.
Vždyť právě vývoj vědy je tím, co vždy muselo, musí a bude muset sehrát rozhodující roli při
obraně racionality. Ekonomie produktivní spotřeby:
1/ Je zřetelně zobecněním a překročením stávající ekonomické teorie (kterou obsahuje jako
svůj zvláštní případ). A to ve dvou směrech:
- Na místo "užitku" jako subjektivního fenoménu, který je v rámci stávající ekonomické teorie
brán jako něco "bezprostředního" (tj. jako něco, co nemůže být zkoumáno v rámci daného
teoretického systému), dosazuje současnou hodnotu očekávaného budoucího příjmu a otevírá
tím cestu ke zkoumání vzniku samotných "užitků". Jedná se mj. o nesmírně zajímavou
problematiku "oddiskontování" budoucích prožitků, resp. pochopení toho, jak prožívání
budoucnosti rozhoduje o výběru optimální alternativy v současnosti.
- Ukazuje novou a velmi širokou oblast paretovských optimalizací (využívání investičních
příležitostí spojených s rozvojem schopností člověka na základě působení zdokonalených
mechanismů kapitálového trhu).
2/ Odhaluje a ukazuje další aspekty vnitřní symetrie teoretického jádra mikroekonomie.
3/ Ukazuje vývojové tendence spojené s konstituováním vzdělanostní společnosti, které jsou
neodvratné v následujícím smyslu: Ekonomické systémy, které se budou vyvíjet v souladu s
těmito tendencemi, budou získávat výhodu oproti zemím, které budou realizaci těchto
tendencí blokovat.
4/ Odkrývá zdroj rozporů, které se v období zahájení přechodu ke vzdělanostní společnosti
objevují - totiž přežívající vliv investování do společenské pozice na jedné straně, na druhé
straně pak postupné převládání investování do rozvoje schopností.
Při prokázání možnosti praktické realizace vývojových tendencí směřujících ke konstituování
vzdělanostní ekonomiky sehrálo důležitou roli objevení principu přenesené ceny.
Princip přenesené ceny (pokud jej budeme aplikovat na oblast vysokoškolského vzdělání, i
když lze uvažovat i o dalších aplikacích), lze ve stručnosti charakterizovat takto:
1. Prvotním věřitelem je samotná vysoká škola, tj. ten, kdo „prodává“ systém vzdělávacích
služeb.
2. „Kupující“ (student, resp. po absolvování studia absolvent) „platí“ za poskytnuté služby
podle toho, co mu nabytí schopností prostřednictvím vzdělávacích služeb přinese - tj. odvádí
ze svého příjmu po absolvování vysoké školy a po překročení určité hranice příjmu (jedno- či
vícenásobku statisticky vyčíslené průměrné mzdy) určitou částku (např. 3-5 % z dosaženého
příjmu) po předem stanovenou dobu (10-15 let), čímž je závazek vyrovnán (bez ohledu na to,
kolik a kdy bylo reálně zaplaceno).
Tento způsob splácení plní několik funkcí současně:
- Je to funkce investiční (úvěrová): Každý má přístup ke vzdělání nezávisle na tom, zda má či
nemá prostředky na úhradu studia.
- Je to funkce solidární-pojišťovací: Úspěšnější absolventi zaplatí více než méně úspěšní
(neúspěšní neplatí nic). Jedná se o určitou solidaritu méně a více úspěšných (neúspěšných)
absolventů, o způsob jejich ochrany před rizikem i o rozptýlení rizika, které nese poskytovatel
vzdělávacího servisu.
- Je to funkce ceny (resp. přenesené ceny): Vzdělávací zařízení je motivováno k co nejlepší
kvalitě vzdělávacího servisu z hlediska uplatnění absolventa na profesních trzích a získává
finanční prostředky podle toho, jak se jeho absolventi uplatňují na profesních trzích. Tj. tato
„přenesená cena“ plní funkci ceny v oblasti zabezpečení alokační efektivnosti prostředků (a
plní ji podstatně lépe, než by byla „skutečná cena“ v podobě předem předepsaného školného).
Kromě motivační a alokační funkce plní ještě informační funkci. Splácení závazků může
probíhat prostřednictvím centrálního evidenčního systému, který pro všechny účastníky
systému (vysoké školy, uchazeče o studiu, firmy i finanční instituce) poskytuje v anonymní a
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vhodně agregované podobě informace o tom, jakou příjmovou perspektivu má vzdělání na té
či oné vysoké škole v tom či onom oboru.
Ze stávajících systémů zpětného financování investic do vzdělání má k využití principu
přenesené ceny nejblíže americký systém („MyRichUncle“, viz www.myrichuncle.com).
Oceněním výsledků teoretické práce v uvedené oblasti bylo mj. i to, že 15. - 17.6.2003 se
právě v Praze konala významná mezinárodní konference na téma Reforma univerzit a
dostupnost vysokoškolského vzdělání, které se zúčastnili přední odborníci z celého světa.
V současné době je v ČR teoreticky připraveno řešení problematiky reformy financování
investic do vysokoškolského vzdělání, které je hlavním článkem zahájení postupného
přechodu ke vzdělanostní společnosti. Praktickému řešení této problematiky brání vlna
iracionality, která má několik podob:
1. Znovu a znovu opakované nepravdivé tvrzení, že zavedení systému hrazení
vysokoškolského vzdělání z budoucího příjmu by vytvořilo majetkovou bariéru přístupu
ke vzdělání.1
2. Snaha krkolomným způsobem "zdůvodnit", že "trh do vzdělání nepatří".2
1

"Zavedení školného kolem deseti tisíc na studenta by asi nemělo příliš velký ekonomický smysl. Aby to pro ně
bylo zajímavé, muselo by být daleko vyšší, a to už by znamenalo bariéru v přístupu ke vzdělání pro nižší příjmové
kategorie. Tady jde o zásadní politické stanovisko sociální demokracie a my v tomto funkčním období nebudeme
souhlasit se zavedením školného. Ani já osobně nejsem stoupencem zavádění školného na veřejných vysokých
školách. Lidé, kteří mají finanční prostředky, si mohou dovolit studovat na soukromých školách, kde se školné
platí. Ale pro lidi z nižších a středních příjmových kategorií bychom tady měli mít bezplatný systém veřejného
vzdělání od základních škol až po vysoké školy." (Ministr financí B. Sobotka, Právo 16.7.03)
"Ve vládním prohlášení se kabinet zavázal k tomu, že zachová bezplatné veřejné vzdělání na základních,
středních i vysokých školách. Jsem přesvědčena, že školné by nepřineslo tolik peněz, jak nás o tom jeho zastánci
přesvědčují, a nevznikla by ani nová místa pro studenty. Jen bychom vytvořili nový typ sociální segregace ve
vzdělání, protože při současných životních nákladech na stravu a ubytování studentů by rodiče další výdaje
neunesli." (Ministryně školství P. Buzková, Ekonom 31.7.-6.8.03, č. 31)
"Návrhy některých pravicových poslanců na zavedení školného na VŠ jsou proto pro nás zcela nepřípustné. A to
ať se jedná o "klasické školné" placené v době studia či o "školné dodatečné", splácené až po ukončení studia. Z
hlediska zájmů celé naší společnosti jde o návrhy vysoce nemorální, asociální a nedemokratické. Velmi mě mrzí,
že tyto návrhy, tak podobné těm, s kterými svého času přišel Radim Valenčík a Petr Mareš, předkládá i
místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. Právě on s nimi totiž nyní opět vystoupil na semináři poslance ČSSD Jana
Mládka k reformě veřejných financí. Není to poprvé. Už v roce 2001 kritizovala OS školství jeho návrhy a
upozorňovala, že Jiří Dolejš jedná v rozporu s programem KSČM, v němž se naše strana vyslovuje proti
zavedení jakýchkoliv forem školného na všech stupních škol. Znovu zdůrazňuji: KSČM považuje bezplatné
vzdělání a zodpovědnost státu za jeho kvalitu, dostupnost a financování za jednu z hlavních priorit."
(Předsedkyně školské komise KSČM M. Semelová, Haló noviny 27.6.03)
"Předně - stanovisko Semelové není pouze jejím osobním míněním, ale výsledkem bohaté diskuse na odborné
skupině školství ÚV KSČM a kryje se s postoji řady vysokoškolských pedagogů, v tom i desítek nekomunistů:
školné či jakákoli forma poplatků za studium je sociálním sítem, které by v současné době způsobilo
znepřístupnění vzdělání mnoha potřebným, proto odmítáme jeho zavádění, a to i ve skryté formě, k níž může
patřit i zpětné hrazení nákladů na vzdělání po absolutoriu školy." (Člen školské komise KSČM V. Šaur, Haló
noviny 1.8.03)
2

Argument, podle kterého trh do vzdělání nepatří, nemá zastánce jen mezi politiky, ale i mezi významnými
českými intelektuály. To nejlépe ukazuje článek "Je vzdělání na cestě stát se zbožím?" (Právo 1.9.2003), jehož
autorem je Václav Bělohradský. Jeho argumentace vychází z poměrně striktního rozlišování kvalifikace a
vzdělání: "Člověk je kvalifikován, když je po něm poptávka na trhu práce, když je pro něj použití v jednom ze
specializovaných sektorů, do nichž je společnost rozrůzněna. Vzdělání naopak je v programu ČSSD správně
popsáno jako "schopnost samostatně a svobodně myslet", což znamená zaprvé umět zpracovávat informace
pomocí kategorií jako skutečné-zdánlivé, celek-část, vědomí-podvědomí, povrch-hloubka, vyšší-nižší, obecnézvláštní, příčina-důsledek a zadruhé umět rozlišit mezi zvláštním kontextem informací - třeba zájmy těch, kdo je
šíří - a jejich obecným smyslem." Na první pohled se takové rozlišení možná zdá někomu líbivé. Položme si však
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3. Pokusy zabránit reformě protlačováním různých protireformních náhražek. 3
A tak máme na jedné straně připravenou skutečnou reformu financování vzdělání opřenou o
pokrok v ekonomické teorii, na druhé straně pak snahu zablokovat tuto reformu, aby bylo
uchováno financování zdrojů neefektivnosti, která zkouší, kam až lze posunout hranici
iracionality.
otázku: Existují či neexistují profese, u nichž je na trhu poptávána schopnost samostatně a svobodně myslet,
umět zpracovávat informace např. podle kategorií obecné-zvláštní či příčina-účinek, rozlišovat mezi zájmy těch,
co šíří informace, a jejich obecným smyslem? Existují a každý člověk s průměrným rozhledem jich dokáže
vyjmenovat desítku. Především však platí, že lidí v těchto profesích přibývá a že stále více profesních činností
získává rozměr, který V. Bělohradský vylučuje z trhu práce. Omyl, do kterého upadla jeho argumentace, lze
nahlížet i z opačné strany: Existuje profese, pro jejíž výkon je nutné absolvovat vysokou školu, kde na
příslušném profesním trhu nejsou poptávány schopnosti, které V. Bělohradský připisuje výlučně vzdělání?
Těžko. Násilné rozlišení mezi kvalifikací a vzděláním podle toho, co je a co není poptáváno na profesních trzích,
v dnešní společnosti prostě neobstojí. Podobný omyl je obsažen v dalším protitržním argumentu V.
Bělohradského: "Globalizovaný trh práce tedy vyžaduje, abychom všichni byli kvalifikováni, použitelní v
nějakém specializovaném odvětví, přijali jeho kód a cíle; řešení nepředvídaných krizí naopak vyžaduje, abychom
byli vzdělaní, tedy měli co nejvíce různých schopností. Stát musí hájit vzdělání před diktátem trhu jako hlavní
zdroj..." . Jinými slovy, trh podle Bělohradského vyžaduje pouze jednostrannou a jednoúčelovou specializaci,
zatímco stát je tím, co brání vzdělání jako něco, co je protiváhou této jednostrannosti. V. Bělohradský se zde
vyjadřuje k něčemu, o čem má zřejmě jen povrchní představu. Trh vytváří konkurenční prostředí. A konkurenční
prostředí nutí ekonomické subjekty přicházet s něčím novým, s inovacemi. To je hlavní cesta k dosažení zisku,
nikoli jen úspora nákladů za každou cenu. Schopnost generovat a realizovat inovace je základní předpoklad
tržního úspěchu a tato schopnost je něco zcela odlišného než jednostranná a jednoúčelová specializace. Hovoří-li
Václav Bělohradský o nebezpečí přílišné specializace (kvalifikace) ohrožující pěstování schopnosti samostatně a
svobodně myslet (vzdělanost), je zarážející, že nechává stranou naprosto zásadní problémy českého
vzdělávacího systému, k nimž nepochybně patří existence učňovských škol, kterými stále prochází okolo jedné
čtvrtiny mladé generace a „frontální“ způsob výuky na základních a většině středních škol, který nevede
k ničemu jinému než k pasivitě a intelektuální pohodlnosti. Pokud se máme vydat cestou pěstování schopnosti
samostatně a svobodně myslet, pak je třeba v prvé řadě udělat něco s těmito relikty „sovětského“ modelu
školství. Ekonomika s trhem, o kterém hovoří Václav Bělohradský, se dnes - obrazně řečeno - stěhuje z Indie do
Bangladéše či z čínských měst do provincií. Profesní trhy ve vyspělejší části světa poptávají to, co on sám
nazývá vzděláním. A je to právě dramaticky rostoucí poptávka po univerzalitě, komplexnosti schopností a
flexibilitě, což jsou atributy vzdělávání na většině moderních univerzit a což je přesně to, co nastavuje zrcadlo
našemu vysokému školství. To totiž v řadě případů produkuje neužitečné „fachidioty", kteří nenacházejí
odpovídající uplatnění na trhu práce právě proto, že jsou rigidním vzdělávacím systém připraveni příliš
jednostranně. Stačí připomenout, že míra nezaměstnanosti absolventů ještě rok po ukončení vysoké školy
vzrostla ze zcela zanedbatelného zlomku procenta ještě v roce 1996 na 9,6 % v dubnu 2003 a celoroční průměr
nezaměstnaných absolventů, kteří první rok po ukončení vysoké školy pobírají dávky v nezaměstnanosti,
výrazně přesahuje deset procent. Profesní trhy požadují zkrátka více těch schopností, o nichž V. Bělohradský
hovoří jako o vzdělání, než jim systém vysokoškolského vzdělání nezainteresovaný na výkonu dokáže
nabídnout.
3

MŠMT v součinnosti s akademickou reprezentací zpracovalo materiál hrdě nazvaný "Konkurenceschopnost
českých veřejných vysokých škol - reforma financování". Podle tohoto materiálu (který lze nalézt na
www.msmt.cz) jedním z nejdůležitějších momentů této "reformy" je (citováno doslova): "Zavedení selektivní
podpory výzkumu a vývoje na VŠ podle výkonu." To zní velmi hezky. V kontextu materiálu to znamená, že
reforma má změnit něco k lepšímu. V tomto případě - na rozdíl od toho, jak to bylo před tím - financovat
výzkum a vývoj selektivně podle výkonu. Hned v další větě uvedeného materiálu se však říká (opět citováno
doslova): "Vyšší finanční podpora specifického výzkumu bude směřovat do škol/fakult, které mají dlouhodobě
(např. za posledních 5 let) vyšší poměr mezi prostředky získanými na vědeckou/tvůrčí činnost a prostředky
získanými na vzdělávací činnost." Tj., že reforma ve skutečnosti znamená, že se bude financovat podle toho, jak
se financovalo doposud. To není jen nějaká formulační nepřesnost, která se do materiálu omylem vloudila. To je
deklarování neochoty cokoli měnit. Materiál, z něhož citujeme, nárokuje prostředky na vědu, jejímž smyslem by
mělo být uchování a rozmnožování racionality, přitom způsobem, který likviduje vědu v samotných jejích
základech, totiž porušením základních principů racionality.
Příslušný materiál MŠMT viz http://www.msmt.cz/Files/HTM/KonkurenceschopnostVVS_190503.htm.
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Pro rychlý a výrazný vzestup českého vysokého školství a celého vzdělávacího systému, pro
posílení jeho pozice, mj. i v oblasti exportu vzdělávacích služeb, pro odstartování viditelného
přechodu ke vzdělanostní ekonomice by stačilo celkem málo - totiž to, aby ti, co jsou z
veřejných prostředků placeni za podporu vědy, se k vědě chovali jako ke vědě, aby
respektovali její výsledky a v rámci svých intelektuálních schopností se vyhýbali iracionalitě.
Problém je přitom spíše v oblasti zájmové a morální, než v intelektuální náročnosti.

Celoživotní vzdělávání - příležitost a výzva pro vysoké školy
Jana Stávková
Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. jsou financovány státem, současně tento
zákon garantuje vysokým školám nezávislost z hlediska jejich řízení, uspořádání
a uskutečňování vlastní činnosti (především vzdělávací a vědeckovýzkumné). Vysoké školy
samy rozhodují o svém osudu. Ten, kdo rozhoduje, má povinnost administrativně spravovat a
strategicky řídit podle zásad moderní teorie řízení. Jedním z projevů tohoto řízení je používání
marketingových nástrojů. Vzhledem k výjimečnosti univerzitních vzdělávacích institucí je
důležitá míra použitelnosti obecných marketingových prvků a postupů. Ze stejného důvodu se
vedou diskuse o tom, zda je možné spojovat vznešené poslání univerzit (svoboda bádání a
vzdělávání) s pojmy převzatými ze světa ekonomiky a marketingu.
Principy řízení vysokých škol

Definice poslání a
hlavní cíle univerzity

Analýza vnějšího
prostředí

Analýza vnitřního
prostředí

Strategické alternativy

Definice poslání a hlavní cíle univerzit
Vzdělávací činnost musí vycházet z obecných zásad vzdělávání:
- vzbuzovat zájem o vzdělání (v jakémkoli oboru lidské činnosti, atraktivnost studijních
oborů)
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- umožňovat vzdělání všem, kteří projeví zájem o vzdělání (horizontální a vertikální
restrukturalizace modulárně stavěné studijní programy)
- neustále sbližovat obsah vzdělávání s potřebami praxe (měnící se společnost)
- podporovat znalost cizích jazyků jako prostředek komunikace
- získávání vědomostí musí být doprovázeno utvářením charakteru kulturním rozvojem a
podporou etického chování společnosti
Analýza vnějšího prostředí
Současný svět je světem změn. Bouřlivý vývoj výrobních technologií, informačních
a komunikačních technologií, globalizace, intenzifikace, konkurence, rozdílný vývoj
hospodářských politik jednotlivých částí světa, demografický vývoj, tyto a řada dalších změn
odehrávajících se ve společnosti, mají dopad na činnost vysokých škol a musí být zohledněny
při jejích řízení.
Ukázky analýzy demografického vývoje v ČR a ekonomiky ve vztahu k vysokým školám jsou
v následujících grafech.
Počet 18letých osob v letech 1990 až 2010
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Zdroj: Statistická ročenka
Počet studentů vysokých škol v letech 1992/1993 až 2001/2002
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Počet absolventů vysokých škol v letech 1992/1993 až 2001/2002
Počet absolventů
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Zdroj: údaje MŠMT na www stránkách
Celkové výdaje na vysoké školy v ČR v letech 1994 až 2002 (v tis. Kč)
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Výdaje na jednoho studenta vysokých škol v letech 1994 až 2002 (v Kč)
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Zdroj: čerpáno z www MŠMT
Struktura dospělé populace podle dosaženého vzdělání ve vybraných zemích
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Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání, ÚIV 2002
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Česká republika patří mezi země, kde je podíl osob s nižším než středním vzděláním nejnižší.
Česká republika a Slovenská republika jsou dále zeměmi, kde je vůbec nejvyšší podíl
obyvatel se středním vzděláním (75 %, resp. 74 %) ze všech zemí OECD. V České republice
je podíl osob s terciárním vzděláním rovněž jeden z nejnižších (11 % oproti průměru OECD
23 %). Nízký podíl osob s terciárním vzděláním v českých zemích ovlivňuje několik faktorů.
Především je to relativně vyšší koncentrace odborné vzdělávací složky na nižších
vzdělávacích stupních, tzn. na středních školách. V ostatních zemích je odborné vzdělávání
realizováno zpravidla na terciární úrovni. Významný je i časový faktor: V údajích o věkové
skupině 25-34 let se ještě nestačil plně projevit nárůst počtu studentů terciární úrovně
vzdělávání (vysoké školy i vyšší odborné školy), který je v posledních letech u nás zřetelný.
Analýza vnitřního prostředí
Vnitřní prostředí představuje identifikaci kvality a kvantity zdrojů, které má vysoká škola
k dispozici. Při hodnocení univerzity je třeba posuzovat, jak je univerzita schopna naplňovat
svoje základní poslání. Jedním z ukazatelů kvality univerzity je odbornost akademických
pracovníků. S tím souvisí i jejich platové hodnocení.
K analýze vnitřního prostředí patří:
- akreditace studijních programů
- organizace studia (3-stupňové vysokoškolské studium, ECTS, využívání informačního
systému)
- aktivní metody výuky
- výuka v cizím jazyce
- nabídka kurzů celoživotního vzdělání
- zabezpečení zpětné vazby
- materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu.
Z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí vyplynou pro vysokou školu:
Příležitosti
- podniky mají potřebu vzdělaných lidí
- rozvoj techniky a technologií vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky
- lidé si uvědomují potřebu vzdělání – konkurence na trhu práce
Ohrožení
- demografický pokles vývoje naší společnosti
- vstup zahraničních univerzit
- odchod kvalifikovaných lidí do jiných sektorů a do zahraničí
Silné stránky
- vysoké školy mají akreditované studijní programy
- vědecký potenciál
- umožňují doktorské studium
- mezinárodní uznávaný kredit
Slabé stránky
- nedostatek osobností ve vzdělávacím procesu
- kapacitní problémy
- chybějící personální politika
- nedostatek finančních prostředků
- málo flexibilní vzdělávací systém
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- management vysokých škol
Tvorba strategie univerzity
Na základě analýzy prostředí, poznání požadavků a potřeb společnosti na vzdělání jedince a
poznání svých silných a slabých stránek je možno vypracovat několik variant, resp. alternativ
strategie rozvoje vysoké školy a tím vytvoření podmínek pro úspěšný rozvoj a postavení
v konkurenci vysokých škol. Nejvhodnější bude strategie postavená na faktorech
respektujících řízení kvality, řízení změn a využívající výsledků zpětné vazby. Celoživotní
učení se stalo osou dnešní vzdělávací politiky zemi Evropské unie i dalších rozvinutých zemí
světa a bezpochyby tomu tak bude i u nás. Je reálnou odpovědí na růst vědění a informací, na
možnosti integrace lidského jedince do společnosti a jeho účasti na demokratickém životě, na
výzvy a problémy stále se zrychlujících změn technologie, ekonomiky i společnosti, které
vyžadují neustále obnovovat znalosti a dovednosti a získávat nové kvalifikace, ale i schopnost
dokázat vůbec přijmout stálou změnu. Jedná se o zcela jiný pohled na celý vzdělávací systém.
Koncepce celoživotního učení
Koncepce celoživotního učení sleduje několik základních strategií. První z nich je vytvořit
nezbytnou základnu pro celoživotní učení. Ta vyžaduje zvýšit dostupnost předškolní výchovy,
zkvalitnit a modernizovat základní vzdělání, v němž by se měla co nejvíce uplatnit
individualizovaná a diferencovaná výuka, rozšířit programy středního vzdělávání a účast na
něm (nikdo, ani znevýhodnění a handicapovaní, by neměli být vylučováni) a konečně vytvářet
efektivní podpůrné evaluační systémy. Druhou strategií je vybudovat promyšlené vazby mezi
učením a prací, které umožní pružnější přechody mezi vzděláváním, odbornou přípravou a
zaměstnáním a uplatní různé formy jejich kombinace v podnicích a na různých úrovních škol.
Třetí strategií je přehodnotit úlohu a odpovědnost všech partnerů na místní, regionální a
celostátní úrovni v rámci vzdělávacího systému i mimo něj. Konečně čtvrtou strategií je
vytvářet stimuly pro investování do lidského kapitálu a získat další finanční zdroje
zejména pro terciální vzdělávání a další vzdělávání a rozvinout aktivní programy
zaměstnanosti, které zabrání marginalizaci rizikových skupin obyvatel a jejich vyřazování ze
společnosti. Za zvláště závažné jsou považovány změny v daňové oblasti (daňová zvýhodnění
investic do vzdělání).
Konkretizace celoživotního učení spočívá v:
- rozrůznění možností učení spojená se zárukou kvality
- důrazu na zodpovědnost jednotlivých aktérů, přičemž stát se stará o celkový rámec
- decentralizaci poskytování vzdělávání
- partnerství všech aktérů založené na zájmech, ale i zdrojích.na úrovni vysoké školy
vzdělávací podle potřeb praxe
- přizpůsobení organizace studie jeho hlavním cílům
- zabezpečení zpětné vazby
Jedním z největších problémů je odpověď na otázku, kdo má prudce se zvyšující náklady na
celoživotní učení zaplatit. Za klíčové se z hlediska financování považují tři řešení: přesunutí
finančních zdrojů mezi jednotlivými sektory, zvýšení efektivity jejich využívání a získávání
dalších zdrojů. Ve většině zemí v poslední době klesají počty dětí, což umožňuje přesunout
prostředky na terciární vzdělávání, kde jsou největší problémy. Všechny země uznávají, že
má-li se celoživotní učení realizovat a zajistit informovanost cílových skupin o systémech
vzdělávání, veřejné prostředky musí doplnit příspěvky od jednotlivých zaměstnavatelů.
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Využití strukturálních fondů pro rozvoj lidských zdrojů
Miroslava Kopicová
Připravila jsem vzorně analytický podklad, ale vzhledem k nedostatku času bych své téma
poněkud zúžila. Krátkou poznámkou bych chtěla navázat na předchozí vystoupení. Týká se
toho, jak u nás v Národním vzdělávacím fondu vidíme situaci České republiky v lidských
zdrojích. O strategii se tady již mluvilo, trošičku se jí ještě dotknu, ale není to hlavní téma, o
kterém bych chtěla hovořit.
V nejbližších týdnech vydáme pro ministerstvo práce ročenku lidských zdrojů České
republiky, která bude analytickým způsobem rozebírat stav jednotlivých parametrů. Když se
na ni podíváme, tak zjistíme, že ve srovnání evropských zemí:
- Pokud jde o středoškolské vzdělání, tak jsme téměř nejlepší z celé skupiny včetně nových
členských států. Je to dáno jasnou vzdělávací politikou. 86 % občanů jsou absolventi
středních škol. EU si v Lisabonu stanovila podíl 80 %. Máme zde jasnou konkurenční
výhodu, i když z dynamiky zvyšování kvalifikační úrovně ve stávajících členských státech
můžeme usuzovat, že se brzy zmenší.
- Jiná situace je v oblasti vysokých škol. Burcující je fakt, kolik je u nás procent absolventů
v porovnání se členskými státy. Na 1000 obyvatel má Irsko 23 absolventů, Francie a Velká
Británie mají asi 20 absolventů, u nás to je 5,6. Tento rozvojový prvek je u nás velmi
neuspokojivý.
Pokud se týká kvality vzdělání, tak podle mezinárodních srovnávacích výzkumů jsme
v přírodních vědách stále ještě nadprůměrní, v matematice už spíše průměrní v rámci zemí
OECD a o čtenářské gramotnosti jste slyšeli. Takto u nás v ČR vypadá po těch 14 letech
v době, kdy vstupujeme do EU.
Ukazuje se paradoxně, že veřejné výdaje do vzdělání po Lisabonu paradoxně spíše trochu
klesají i ve stávajících členských zemích, což samozřejmě znepokojuje EU samotnou.
Budeme se zřejmě potýkat s nedostatkem některých klíčových odborníků. Paní profesorka již
hovořila o tom, že chybějí osobnosti na vysokých školách. Já bych byla šťastná, kdyby
chyběly jen na vysokých školách. To, co nás znepokojuje, je samozřejmě stav naší státní
správy. A to, jakým způsobem budeme muset právě v těchto službách obstát vůči členským
státům, jak uhrajeme postavení, výhody, získání určitého prospěchu pro nás v rámci
fungování Evropské komise a dalších evropských institucí v jednotlivých oblastech.
Otázka, jak si budeme stát v oblasti konkurenceschopnosti, je díky těm ukazatelů, které
známe všichni, poměrně problematická. Jedna věc by byla hovořit dále o tom, jak situace
vypadá, druhá otázka zní, co s tím udělat. V NVF se můžeme zabývat řadou věcí, poněvadž
EU zejména v prvních 10 letech našeho transformačního období věnovala prostředky ne příliš
velké, nicméně v řadě případů jediné na to, abychom mohli změnit některé politiky. Věnovala
peníze na reformu veřejné správy, na podporu privátního sektoru, na reformu středního
odborného vzdělávání, bylo možno čerpat na další oblasti školství. Situace je dnes taková, že
stále ještě neexistuje systém dalšího vzdělávání v naší republice, ještě stále v naší legislativě
nenajdete ani jedno slovo o povinnosti zaměstnavatelů vzdělávat své zaměstnance. Celá řada
těchto podporovaných reforem se vlastně neuskutečnila, protože se odehrávala na zvláštní
platformě spolupráce EU a našich institucí. Evropská komise správně očekávala, že vládní
úřady se budou měnit, lidé z nich budou odcházet, bude tam nová garnitura spolupracující se
strukturou, kterou si sama vytvořila. Ale ta struktura neměla vlastně vliv a sílu na to, aby se
řada i výborných konceptů uplatnila v praxi. Tak se stalo, že je tu několik metrů kurikulí,
které měly sloužit právě k reformě středního odborného vzdělávání, aby odpovídalo na
potřeby nové ekonomiky. Jsou tu metry kurikulí a metry materiálů, které měly sloužit institutu
veřejné správy ke vzdělávání úředníků. Institut se nakonec smrsknul na dva lidičky na
oddělení úřadu vlády a vlastně nikdy nezískal právní identitu.
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Byly vytvořeny modely toho, jak optimalizovat práci lidí v podnicích. Byly přetvořeny a za
účasti asi 26 nemocnic, které si hradily účast v projektu, připraveny koncepce, jak
optimalizovat celý chod nemocnic. Šlo se na velmi konkrétní aktivity až na úroveň sesteren,
jakým způsobem zefektivnit jejich fungování, jak to všechno zlevnit. Ale ani tyto věci se
nepodařilo prosadit do praxe. Jednak na ně nebyly peníze, jednak na ně nebyl titul, z jakého
by se čerpalo, právě proto, že nikdo nemá zodpovědnost za další vzdělávání ani za další
profesní vzdělávání. Tak se stalo, že dnes stojíme na prahu možností, které - jak se obávám ani nejsme připraveni dobře využít.
Jedno z témat, o něž jsem byla požádána, abych se o něm zmínila, byly evropské strukturální
fondy. Musím říct, že situace je taková - EU nám dává poměrně slušné prostředky, ale u nás
bohužel došlo k tomu, že mnoho prostředků je věnováno na jiné účely nebo oblasti, než jsou
lidské zdroje. Máme sice veliký podíl kohezních fondů a pak ještě v rámci strukturálních
fondů poměrně značné investice, které půjdou do průmyslu, do životního prostředí, do těchto
"tvrdých" investičních oborů, mnohem méně však do oblasti lidských zdrojů.
Nicméně jsou tady dva programy, které v sobě mají obrovský potenciál. Jeden program je
sektorový operační program "lidské zdroje". Je zpracovaný pod hlavičkou ministerstva práce
a sociálních věcí. Obsahuje podporu všech regionů (kromě Prahy), včetně investic do
vzdělávání, do systémových nástrojů, kterými je možné školství zlepšit, ale také do podpory
jednotlivých škol a jednotlivců při vzdělávání. Obsahuje možnosti pro podniky, pro
vzdělávání jejich zaměstnanců, vzdělávání nezaměstnaných.
Druhý program je určen pro Prahu. V něm se podařilo obhájit dokonce dvojnásobné
prostředky na hlavu, než je to na ostatním území ČR. Může to znít paradoxně, poněvadž
prostředky jsou určeny primárně na naplňování evropské strategie zaměstnanosti. To by
mohlo vést k názoru, že bychom měli podporovat spíše ty skupiny, které se ocitají v sociální
síti nebo ty, které je potřeba podpořit, abychom snížili nezaměstnanost. Nicméně cílem
pražského programu, který má něco přes 100 mil EURO, je zabezpečit prorůstové aktivity.
Praha je nejenom území samo o sobě, ale Praha je velký vědecký a odborný potenciál pro
celou republiku. Protože nemá problémy nezaměstnanosti jako ostatní regiony, byl celý
program nastaven prorůstově. Jsou tam obrovské peníze na to, aby se mohlo zkvalitnit vysoké
školství, aby se mohl posílit výzkum na vysokých školách, ale i ostatní formy výzkumu. Jsou
tam velké peníze na to, aby mohly být předloženy důležité projekty, které budou znamenat
podporu proinovačního chování podniků, propojení inovačního rozvoje mezi univerzitami a
podniky. Obávám se však, zda jsme schopni toto využít.
Udělali jsme takový malý pokus. Před několika měsíci jsme se sešli asi s 20 proděkany, kteří
mají na starosti rozvoj fakulty, a seznámili jsme je se základními obsahovými dokumenty a s
možnostmi i pravidly, které je třeba dodržet. Rámcově, protože řada věcí se ještě tvoří.
Konzultovali jsme s nimi, jakou mají představu o možnosti využít výše uvedené prostředky.
Jednoznačně jsme jim sdělili, že je třeba, aby nepřicházeli s malými drobnostmi, ale aby přišli
s takovými velkými projekty, na nichž se budou podílet s dalšími partnery. Aby tyto projekty
byly na jedné straně zvládnutelné, na druhé straně znamenaly posun v určité oblasti. Musím
říct, že - nepříliš překvapeni přesto zklamáni - jsme dostali projekt typu vybavení
počítačových učeben. Je třeba, abyste se zejména vy, kteří stojíte v čele těchto institucí,
chopili iniciativy, abyste našli mezi svými kolegy ty, kteří jsou schopni takové projekty
postavit. Praha má dokonce možnost v některých jejich částech využívat strukturální fondy i
na tvrdé investice. Můžou se postavit kampusy vysokých škol, mohou se udělat úplně nové
programy, můžeme se pokusit o to, co říkala paní profesorka. Možná nebude odvaha, ale
pokud bude, tak můžete vyškolit nové lidi, můžete si je vyslat na stáže, můžete zpracovat
nové obsahové dokumenty a možná i některé nové koncepty fungování vysokých škol.
Čas je velmi krátký. Evropská komise nám již poslala vyjednávací mandát – dostali jsme ho
právě včera. Národně vzdělávací fond jako technická pomoc MPSV pro Evropský sociální
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fond. Pokud bude česká strana připravena, pokud budou připraveny realizační struktury,
pokud budou připraveny projekty, můžeme v lednu příštího roku začít vyhlašovat výběrová
řízení, můžeme začít uzavírat kontrakty. Přestože do EU vstoupíme až v květnu, všechno, co
bude legálně připraveno již od ledna, bude zpětně proplaceno.
Ve finanční části jsou ještě některé záležitosti nedořešeny. Stále ještě bojujeme o to, abyste
dostávali na projekty zálohové platby, abyste byli schopni ufinancovat velké projekty. Je tam
ještě neujasněno, jakým konkrétním způsobem půjdou české prostředky a evropské
prostředky, ale to jsou jen technické věci. Nejvíce se obávám toho, že nebude jasná strategie a
koncepce, na co tyto prostředky využít. Pokud budete mít cokoliv, co by vám pomohlo na této
cestě, která může trvat jen pár měsíců, využijte nabízených možností. Výběrová řízení budou
probíhat i v dalších letech, ale realizovat velký projekt samo o sobě znamená nejméně dva až
tři roky. To znamená, že je v zájmu nás všech, aby takové projekty, které budou závažné,
velké a náročné, byly připraveny již v letošním roce. To byla hlavní zpráva, kterou jsem vám
chtěla říci.

Projektová metoda výuky jako prostředek spolupráce škol v Evropské unii
Příprava lidských zdrojů v procesu evropské integrace
Jan Bureš
Hovoříme-li zde na téma investice do vzdělání, je nutno podle mého názoru také hledat
způsoby, jak do vzdělávacího procesu v ČR přinést nejen finanční prostředky a lidské zdroje,
ale jak obou těchto cenných zdrojů co nejefektivněji využívat. Jednou z výrazných priorit
vzdělávacího procesu je dnes podpora mezinárodní spolupráce mezi školami, v případě České
republiky především orientovaná na členské státy Evropské unie.
V rámci přípravy na členství v Evropské unii již několik let funguje v České republice
program Socrates, zaměřený na podporu vzájemné spolupráce středních škol a vysokých škol
z členských a nečlenských států EU.1 Právě tato spolupráce je z metodologického hlediska
založena na principech projektového vyučování. Rád bych se proto pokusil objasnit základní
inovační přínosy této metody pro dnešní českou školu.
Projektová metoda vznikla na přelomu 19. a 20. století, a to jako reakce reformisticky
uvažujících učitelů na některé nedostatky tzv. tradiční školy (jako např. omezování svobody
studenta a jeho aktivity, nerespektování zájmů dítěte a jeho osobní zkušenosti, opomíjení
učení sociálním dovednostem, nikoli cílené vytváření postojů, nedostatečná reakce na
studentovy individuální předpoklady, podávání učiva ve striktně oddělených „škatulkách“ a
bez provázanosti, zdůrazňování teoretických otázek a podceňování reálných životních situací
či problémů, zahlcování studentů učivem, které často není funkční pro orientaci v životní
zkušenosti, opomíjení prožitků studentů.2
V českých podmínkách se projektovým vyučováním zabývali již pedagogové ze Zlínska ve
20. a 30. letech minulého století. Můžeme uvést např. ředitele zlínských pokusných škol S.
Vránu, který zdůrazňoval přednosti projektové metody, především pak její schopnost naučit
studenty organizovat si práci: v duchu baťovské tradice vycházel z přesvědčení, že výukový
projekt je vlastně jakýsi (především žákův) podnik, za jehož chod a úspěšnost také především
student nese odpovědnost.
Základem projektové metody je řešení konkrétního problému. Smysl a výhoda projektové
práce spočívá právě v tom, že studenti se učí formulovat obsah problému (např. v podobě
1
2

Viz: http://www.socrates.cz/
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nastolení hlavních otázek, na něž je třeba hledat odpovědi). Problém se tak stává vlastním
místem koncentrace učiva, které má být osvojeno cestou projektové výuky. 3
Poutavost projektového vyučování spočívá především v tématické mnohovrstevnatosti, které
je možno (a často i nutno) při práci v projektu dosahovat, a dále v mnohastupňovitém řešení
problémů. Nikdy totiž nelze projekt postavit na tom, že studenti budou řešit pouze jeden
problém, nýbrž naopak téměř vždy jsou nuceni pod hlavním tématem neustále rozkrývat nová
podtémata a otázky, jež je nutno zodpovědět, aby bylo možno vyřešit základní otázky,
kladené v projektu. Tato koncentrace učiva, která dokonce často umožňuje (a vyžaduje)
propojení poznatků z více předmětů, je jedním ze základních přínosů projektové metody.
Proč používat projektovou metodu?
Hlavní přednosti projektového vyučování pramení především z několika základních
charakteristických rysů této metody:
Zřetel k potřebám a zájmům studenta: díky projektům si student aktualizuje především
potřebu aktivního střetávání se světem, dále potřebu nových zkušeností, poznatků a
schopností a potřebu vlastní spoluodpovědnosti za práci. Projektová metoda navíc formuje
celou studentovu osobnost: umožňuje kvalitativní diferenciaci (v rámci „dělby práce“ může
každý člen projektové skupiny pracovat na té části, kde nejlépe uplatní své schopnosti, a nebo
naopak na takové části, kde si zdokonalí ty dovednosti, které mu činí obtíže). Projektová
činnost rozvíjí studentovu (a nutno dodat, že skrze studenty i učitelovu) fantazii, tvořivost,
nápaditost, kreativitu.
Zřetel k aktuální situaci: hlavním principem je zde princip otevření školy novým pohledům,
poznatkům, ale také lidem v okolí a studentům samotným. Podněty při práci na projektu jsou
aktuální, neboť přicházejí z studentova bezprostředního okolí, ze školního i rodinného
prostředí, ze společnosti, v níž se dítě pohybuje. S tím samozřejmě souvisí i zapojení dalších
partnerů (z dobře známého okolí) do projektu, jako je obec, rodina, přátelé apod. Svou
přirozeností a přímou vazbou na životní realitu vede projektová metoda k vysoce efektivnímu
vzdělávání.
Interdisciplinarita: výhodou projektů je především to, že nabízejí poznání problémů v jejich
širokých souvislostech, nutí studenta ke spojování dříve izolovaných poznatků do
komplexního celku. Při práci na projektu mohou být zároveň nově propojovány nejen
jednotlivé poznatky z daného oboru či problematiky, ale může a často musí docházet
k propojování nejen poznatků z různých, vzájemně nesouvisejících oblastí (např. politiky a
psychologie), ale zároveň k propojování různých metod práce, které se na první pohled
mohou zdát být sobě navzájem velmi vzdálenými. Projekt navíc dokáže kombinovat aplikaci
teoretických poznatků (akademická vzdělanost) a praktických schopností a dovedností
(utilitarita). Tyto dovednosti dokonce nabývají při projektové výuce majoritního významu,
čímž také projekt činí pro studenty přitažlivějším. Tím tato metoda velmi dobře dokáže
studenty připravit např. i na studium na vysoké škole (o to víc v případě mezinárodní
spolupráce několika škol je projekt výborným prostředkem k uplatnění a zdokonalení
teoretických jazykových znalostí). Nezanedbatelnou předností projektové práce je také to, že
učí studenty vyhledávat a zpracovávat informace.
Seberegulace při učení: hlavní podíl na řízení projektu by měl mít student, který by díky tomu
měl považovat projekt za svůj; učitel má pouze roli jakéhosi konzultanta.Tím, že projektová
metoda vyžaduje po každém účastníku projektu osobní angažovanost, vede k demokratizaci
výuky (studenti mezi sebou diskutují o metodě a organizaci projektu, učí se formulovat své
myšlenky a naslouchat jiným názorům, učí se interpretovat výsledek práce různými pohledy
apod.) Tato osobní angažovanost studenta má také silnou mravní dimenzi, neboť v něm
3
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pěstuje smysl pro hodnoty, jako je vnitřní kázeň, odpovědnost vůči celku, pomáhá rozvíjet
toleranci a pěstuje i návyky upotřebitelné v dalším životě a povolání (např. vztah vedoucího a
podřízeného apod.).
Orientace na produkt: projekt je svým hlavním tématem zaměřen co nejblíže k reálným
životním situacím. Výsledkem práce je většinou nějaký reálný produkt (např. text, plakát,
umělecký výrobek apod.) – to studentovi potvrzuje smysluplnost jeho činnosti. Součástí
projektu by měla být i výsledná sumarizace postupu a výsledků (zpráva a to i v netradiční
podobě – např. formou plakátu, nástěnky apod.) Pro motivaci studenta k práci na projektu je
princip užitečnosti práce naprosto klíčový.
Skupinová realizace: jednou ze základních podmínek projektové práce je kooperace mezi
studenty. Díky ní roste význam sociálního učení a učení ve skupině. Projekt rozvíjí sociabilitu
i výkonnost učení (ovšem především za podmínky smysluplné týmové práce a skutečného
propojení činnosti studentů).
Společenská relevantnost: projekty pomáhají propojovat život studenta a školy se životem
jejího okolí - obce i široké veřejnosti.4
Pokusíme-li se shrnout přednosti projektové metody ve vyučování, musíme vyzdvihnout
především její schopnost navodit cílenou, promyšlenou a organizovanou učební činnost.5
Projekt především vychází vstříc studentově poptávce po podnětech k činnosti, a dále po
činnosti smysluplné, realistické a aktuální (tj. vztažné k jeho současným životním prožitkům).
Projekty tak ve škole vytvářejí tolik potřebnou pohodu, uvolnění a radost z práce. Z hlediska
obecných cílů výuky je jistě velmi významným přínosem projektového vyučování především
schopnost kritické rekapitulace cílů vlastními účastníky projektu, a také dnes již znovu
objevovaná schopnost pracovat podle předem připraveného plánu.6 Součástí tohoto procesu je
(projekty také rozvíjená) schopnost argumentace a zužitkování kladných i záporných
zkušeností při práci (učení se učením). Vyjdeme-li z představy, že naše školství je více či
méně kritizováno za přemíru faktů ve výuce, je právě schopnost projektové výuky rozvíjet
(také) ostatní, především dovednostní a intelektové schopnosti studentů, tou největší devizou,
kterou tato metoda může české škole přinést (samozřejmě za předpokladu harmonizace potřeb
studentů i pedagoga v rámci daného školského systému). Nejvýznamnější je tedy právě tato
konstruktivní stránka projektů, kde se role učitele posouvá od poskytovatele vědomostí
k učiteli, který „pouze“ (což je ovšem z hlediska nároků kladených na učitele daleko těžší)
vytváří prostředí k tvorbě poznání.7
Závěr
Přednosti využívání projektů ve škole jsou zřejmé: je to především důraz na samostatnost
studentů, dále aktuálnost témat zpracovávaných v projektech a nepochybně také originalita
metod a pracovních postupů, které je nutné při projektovém vyučování používat. Vychází-li
moderní škola ze zásady, že studenti by měli pracovat především v podnětném prostředí,
neměli by býti přetěžováni zbytečnými fakty a měli by se pokud možno ve škole cítit jako
doma, je projektování rozhodně jednou z cest, jak takové tvořivé školy dosáhnout.
Osobní zkušenost autora s vedením projektu na střední škole hovoří o tom, že mnohdy
jednotvárná výuka dostane pomocí projektu nové impulsy, které je možno přenášet nejen na
studenty, aktivně zapojené do projektu, ale na celou školu, dokonce i na většinu dalších
učitelů, kteří nejsou v projektu zapojeni.
Projektové vyučování má pochopitelně řadu aspektů, které tradiční výuku komplikují.
V české škole, která je stále silně sešněrována striktními výukovými plány, je zatím poměrně
4

Kasíková, in: Valenta, 1993: 9
Valenta, 1993: 5
6
Valenta, 1993: 2
7
Kasíková, in: Valenta, 1993: 8
5
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obtížné zařazovat do výukového procesu projektovou činnost. V zemích Evropské unie je
daleko větší důraz než v ČR kladen právě na tvořivou výuku, na výuku, která přenechává
velký prostor iniciativě studentů. Je také možno pozorovat, že takový přístup má smysl, neboť
studenti ze západních zemí jsou často aktivnější, samostatnější a organizačně mnohem
schopnější a pro reálný život lépe připravení.
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Lidský kapitál: Rozhodování o investování
Dagmar Brožová
Proč se lidé liší množstvím lidského kapitálu, který chtějí získat? Použijeme-li při hledání
odpovědi na tuto otázku standardní nástroje mikroekonomické analýzy - model nabídky a
poptávky po investicích do lidského kapitálu -, můžeme některé z těchto důvodů pojmenovat.
Poptávka po investicích do lidského kapitálu, nabídka zápůjčních fondů a individuální
rovnováha
Při odvození individuální poptávky po lidském kapitálu vyjdeme z toho, že investice je
zisková, jestliže výnosová míra z investice (r) je větší než cena této investice a tou je úroková
míra (i), tedy, že r > i. Neboli do lidského kapitálu je výhodné investovat tak dlouho, dokud se
mezní vnitřní míra výnosu nevyrovná s úrokovou mírou: r = i .
Teorie lidského kapitálu chicagské školy, jejímž zakladatelem je G. Becker, předpokládá, že
mezní vnitřní míra výnosu (r) z investice do lidského kapitálu – dodatečné výnosy
z dodatečného vzdělávání – klesá. Tedy funkce mezní míry výnosu z investice je klesající,
negativně skloněná. Příčiny jsou v zásadě dvě.
- Zákon klesajících výnosů.
Investice do lidského kapitálu (do vzdělání) nejsou výjimkou a rovněž podléhají obecnému
ekonomickému zákonu tzv. klesajících výnosů. Znamená to, že schopnosti a poznatky
vyprodukované vzděláváním rostou pomaleji než množství vzdělání (tj. roky vzdělávání).
Proč: Tak jako firma kombinuje fixní zdroje s variabilními vstupy, aby vyprodukovala výstup,
každý člověk má určitou genetickou výbavu, predispozice pro fyzické a duševní schopnosti
(IQ) a tyto kombinuje se vstupy vzdělávání s cílem vyprodukovat výstup použitelný na trhu
práce. Pokud budeme považovat predispozice každého determinované geny a domácím
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prostředím za fixní zdroje a dodatečné variabilní vstupy budou roky vzdělávání, výsledkem
bude rostoucí množství vyprodukovaného lidského kapitálu, přičemž přírůstky nových
poznatků a schopností získaných jednotlivcem budou stále menší. Klesající mezní výnosy
znamenají, že mezní míra výnosu dodatečných investic do lidského kapitálu (dodatečných
roků vzdělávání) bude klesat.
- Rostoucí mezní náklady a klesající mezní užitky.
Druhým důvodem k vysvětlení klesající mezní míry výnosu s dodatečným vzděláváním jsou
náklady, které mají s dodatečným vzděláváním tendenci růst, přičemž dodatečné užitky
z nabytého vzdělání mají tendenci klesat. Jednak přímé osobní náklady na vzdělávání
s růstem stupně vzdělání rostou: zatímco veřejná podpora základního a středního vzdělání tyto
náklady stlačuje, ovšem vysokoškolské vzdělání už představuje značné zvýšení nákladů pro
studenta. A jednak s tím, jak se člověk stává vzdělanějším, získává kvalitnější pracovní
příležitosti a tak rostou jeho nepřímé náklady, tj. náklady obětované příležitosti. Pro držitele
bakalářského stupně vzdělání jsou rozhodně vyšší než pro maturanta.
Dodatečné užitky ale klesají. Čím více toho člověk ví, tím obtížnější je získat nové poznatky.
Tedy čím více vzdělávání člověk získává, tím dodatečné užitky z dodatečného vzdělávání
klesají.
Výsledkem působení těchto tendencí je, že s rostoucím množstvím vzdělání (s růstem počtu
let vzdělávání) mezní míra výnosu klesá (viz obr.1).
Obr. 1 : Vývoj míry výnosu z investování do vzdělání
Míra výnosu
r (%)

r
roky vzdělávání

Naším druhým východiskem následně budiž, že člověk, když si půjčuje zápůjční kapitál
k investici do svého vzdělání, je „price-taker“ a za vypůjčené prostředky platí cenu –
úrokovou míru, jeví se pak individuální nabídka zápůjčních prostředků jako dokonale
elastická ve výši dané úrokové míry. Např. při úrokové míře i1 bude individuální nabídka s1 a
rovnováha r = i nastává v bodě E1, a tomu odpovídá rovnovážné množství e1 lidského
kapitálu. Při zvýšení úrokové míry na i2 se individuální nabídka posouvá do pozice s2 a
rovnováha do bodu E2 a ziskové množství lidského kapitálu se snižuje na množství e2.
Spojíme-li body rovnováhy E1 a E2 při různých úrokových mírách, dostáváme křivku
poptávky po lidském kapitálu. Křivka individuální poptávky po lidském kapitálu je totožná
s klesající křivkou vnitřní míry výnosu z investice dHC = r. Vnitřní míra výnosu z investice je
tou nejvyšší cenou, kterou je vypůjčující si subjekt schopen a ochoten zaplatit za vypůjčené
prostředky.
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Body rovnováhy pak identifikují „cenu“ investice (na ose y) a množství poptávaného lidského
kapitálu (na ose x). Každá křivka, která kondenzuje informaci o ceně a poptávaném množství,
je z definice poptávkovou křivkou, v našem případě po lidském kapitále resp. po vzdělávání.
Obr. 2 : Odvození křivky poptávky po lidském kapitále

r,i (%)

i2

E2

s2
E1

i1

s1

r = dHC
e2

e1

množství lidského kapitálu
(roky vzdělávání)

Poptávka a nabídka vysvětlují, proč jsou různí lidé ochotni investovat do různých množství
kapitálu, tedy získávat různé množství vzdělání. Pozornost zaměříme na následující tři
faktory:
- rozdíly ve schopnostech, nadání a talentu,
- odlišná schopnost transformovat získané znalosti a poznatky ve výdělky z trhu práce, tj.
nejistota výdělku a diskriminace,
- odlišný přístup k prostředkům pro investici do lidského kapitálu.
Zatímco první dva ovlivňují poptávkovou stranu trhu, třetí působí přes stranu nabídky.
1. Rozdíly ve schopnostech.
Budeme uvažovat dva subjekty, Adama a Bedřicha, se stejným přístupem k zápůjčním
prostředkům k investování do vzdělání, ale s odlišnými schopnostmi. Pokud bude Bedřich
vybaven větším přirozeným nadáním a talentem, lepšími duševními vlastnostmi, větší
motivací, vytrvalostí či osobní disciplínou, pak bude schopen každý dodatečný vstup
vzdělávání transformovat do vyššího přírůstku produktivity práce a do většího přírůstku
výdělku. Bedřich bude schopnější než Adam, získá ze vzdělání více a uplatní to na trhu práce.
Míra výnosu z každého roku vzdělávání u něj bude vyšší. Jeho křivka poptávky (dB) po
lidském kapitále se bude proto nacházet více napravo od křivky poptávky Adama (dA), jehož
míra výnosu z každého roku vzdělávání bude nižší. Poloha poptávkových křivek pak
determinuje množství lidského kapitálu, resp.počet let vzdělávání: eA v případě Adama a eB
v případě Bedřicha (viz obr. 3)
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Obr. 3 : Schopnosti, diskriminace a investice do lidského kapitálu
r, i (%)

i

EA

EB

dA
eA
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eB

roky vzdělávání

Tento znak, že schopnější a nadanější lidé získávají více vzdělání než ti méně schopní,
kopíruje i výdělková diferenciace. A obráceně při tom samém množství vzdělání je z grafu
zřejmé, že Bedřich z něj získá více, má vyšší míru výnosu než Adam a i vyšší výdělek.
2. Nejistota výdělku, diskriminace.
Tentokrát budeme předpokládat, že Adam i Bedřich mají stejné schopnosti, nadání a talent.
Ovšem Adam může být třeba černý a Bedřich bílý, nebo naším Adamem může být žena
s malými dětmi, nebo tam může být jakákoli jiná diskriminační bariéra (zakládající vyšší
pravděpodobnost nezaměstnanosti) a omezující schopnost prodat na trhu práce poznatky
nabyté vzděláním. Diskriminační bariéra omezuje schopnost uplatnit na trhu práce vzděláním
nabyté znalosti a transformovat je v reálný výdělek. Diskriminace vytváří pravděpodobnost,
že výdělek z daného množství vzdělání bude u Adama nižší než u Bedřicha. To znamená, že
míra výnosu na každé úrovni vzdělání bude u Adama nižší než u Bedřicha. Adamova
poptávka po lidském kapitále bude nižší než Bedřichova. Při stejném přístupu k zápůjčním
fondům to bude znamenat, že Bedřich bude shledávat racionálním investovat více do lidského
kapitálu než Adam. Diskriminace, která redukuje výdělky, také negativně ovlivňuje podněty a
motivace k investování do lidského kapitálu.
3. Přístup k fondům.
Budeme – li předpokládat stejné poptávkové funkce po lidském kapitálu u Adama i u
Bedřicha (dA = dB), budou se oba lišit v přístupu k finančním prostředkům. Bude-li Bedřich
z finančně zdatné rodiny, která bude schopná poskytnout kvalitní záruky či zástavy, pak získá
zápůjční kapitál za výhodnějších podmínek, za nižší cenu - úrokovou míru (iB) než Adam (iA),
iB < iA . Potom bude pro Bedřicha racionální investovat do většího množství vzdělání (eB) než
pro Adama (eA) (viz obr. 4). Příslušnost k rodině s větším majetkem a vyššími příjmy
znamená větší a výhodnější možnosti k financování vzdělání.
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Obr. 4: Přístup k zápůjčním fondům a investice do lidského kapitálu
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Diskriminaci najdeme i na straně nabídky. Pokud se u některých skupin pracovníků očekávají
problémy při získávání zaměstnání odpovídajícího nabytému vzdělání, např. u mladých žen,
které budou chtít založit rodinu, může si instituce půjčující zápůjční kapitál toto zvýšené
riziko návratnosti prostředků promítnout do nákladů a tedy do vyšší ceny zápůjčního kapitálu
- do vyšší úrokové míry – pro tyto subjekty. Křivka individuální nabídky zápůjčních fondů
pro tyto subjekty se bude posouvat nahoru a množství jimi poptávaného vzdělání se tak bude
snižovat. Naopak pracovníci s předpoklady získat po nabytí vzdělání odpovídající pracovní
místo mohou získat zápůjční prostředky za nižší cenu.
Nedokonalosti kapitálového trhu
Kapitálové trhy vykazují tendenci k favorizování investic do fyzického kapitálu před
investicemi do lidského kapitálu. Zápůjční fondy jsou lépe dosažitelné právě pro investice do
fyzického kapitálu. Lidský kapitál je ztělesněn subjektem, který si půjčuje a není tedy
k dispozici souběžně s půjčkou. V případě např. půjčky na dům, je zde v případě neplnění
závazku dlužníkem k dispozici majetek-dům, jehož prodejem může věřitel pokrýt event.
ztrátu. V případě půjčky na vzdělání takový majetek pro věřitele k dispozici není. Vzdělání je
pouze nejistou zárukou budoucích příjmů a toto riziko spjaté se splácením závazku
z budoucích příjmů zahrnují půjčovatelé jako rizikovou prémii, která zvyšuje úrokovou míru.
Nejenom že zápůjční prostředky jsou dražší, půjčovatelé mohou vzhledem k rizikovosti těchto
transakcí výrazně omezovat prostředky určené na tento typ půjček. Za těchto podmínek potom
velikost investic do lidského kapitálu závisí na bohatství a důchodech příslušných subjektů,
event. jejich rodin. Druhou důležitou implikací nedokonalého fungování kapitálového trhu je
otevření prostoru pro aktivitu státu. Pokud by se stát chtěl angažoval ve prospěch rovnováhy
mezi investicemi do reálného a lidského kapitálu, mohl by tyto půjčky podporovat. Např.
poskytovat jim státní garance a tím snižovat míru rizika.Nebo je prostřednictvím agentur
dokonce poskytovat. Ideální rovnováhy mezi investicemi do reálného a lidského kapitálu by
bylo dosaženo tehdy, pokud by poslední peněžní jednotka vydaná na lidský kapitál přinesla
stejný příspěvek k vytvořenému produktu jako poslední peněžní jednotka vydaná na reálný
kapitál. Ovšem vyšší úroková míra na půjčky na vzdělání omezuje výdaje na lidský kapitál
tak, že příspěvek poslední peněžní jednotky k národnímu produktu převyšuje příspěvek
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poslední jednotky reálného kapitálu. To znamená nedostatečnou - suboptimální alokaci
investičních zdrojů do lidského kapitálu.
Výsledky četných empirických studií provedených v minulosti odhadují vnitřní míru výnosu
z investic do lidského kapitálu v intervalu od 10 do 15 %. G. Becker se ve svém klasickém
díle Human capital pohybuje v intervalu mezi 13 a 15 %. Výsledky studií provedených
v USA pro 80. léta uvádějí míru výnosu z investic do college education mezi 8-10 %. Pokud
ovšem rozdíl mezi průměrnými výdělky středoškoláka a vysokoškoláka motivuje
k investicím, dá se očekávat zvyšování nabídky práce vysokoškoláků a tím i pokles jejich
budoucích výdělků. To by znamenalo i pokles vnitřní míry výnosu z investic do lidského
kapitálu v budoucnosti. Pokud je však průměrná uváděná míra výnosu z investic do fyzického
kapitálu kolem 8 %, pak jen nedokonalosti kapitálového trhu brání realokaci investic ve
prospěch lidského kapitálu. Pokud by se míry výnosu vyrovnaly, zvýšil by se i blahobyt celé
společnosti.
Pracovní příprava
Pro vysvětlení a interpretaci dalších problémů na trhu práce týkajících se nejenom
pracovníků, ale i firem – zaměstnavatelů je důležité, zda člověk získává znalosti obecné nebo
specifické.
Velkou část schopností a dovedností, které člověk uplatňuje na trhu práce, však získává nikoli
formálním vzděláváním, nýbrž pracovní přípravou. Takový trénink bývá neformální,
pracovníci procházejí strukturovaným tréninkovým programem pracovní přípravy. Také
pracovní příprava má své náklady a výnosy. Abychom mohli analyzovat, jak se na nich
pracovníci a zaměstnavatelé podílejí, odlišíme dva typy pracovní přípravy: všeobecnou
přípravu a speciální přípravu.
Všeobecná příprava zahrnuje utváření takových schopností a dovedností, které lze použít ve
všech firmách a odvětvích a díky kterým je transferabilní do jiné firmy. Všeobecná příprava
zvyšuje produktivitu pracovníka pro všechny firmy-potenciální zaměstnavatele. Naopak
speciální příprava představuje trénink, který může být využit jen ve firmě, která ho provádí.
Zvyšuje produktivitu pracovníka jen pro jednu konkrétní firmu.
I když v praxi obsahuje většina programů pracovní přípravy trénink schopností jak
všeobecných, tak speciálních, přesto lze identifikovat, které převažují.
Rozdíl mezi všeobecnou a speciální přípravou je důležitý nejen pro vysvětlení míry
participace pracovníka a firmy na nákladech a výnosech tréninku. Umožňuje rovněž pochopit,
proč si firmy chtějí udržet vyškolené pracovníky.
Pokud jde o rozdělení nákladů všeobecné přípravy, nese je pracovník v podobě nižší mzdy,
kterou pobírá v období tréninku. Když přípravu dokončí, stává se produktivnější a firma mu
musí zaplatit vyšší mzdovou sazbu v souladu s jeho vyšší produktivitou. Nebo může odejít do
jiné firmy, kde může tyto schopnosti uplatnit a která je zaplatí. Ve formě vyšší mzdové sazby
tak dostane zaplaceny náklady, které investoval do své vlastní přípravy. Naopak firma nese
náklady speciální přípravy. Ta má význam jen pro firmu, která ji provádí, není přenositelná
jinam. Pracovník takovou přípravu neplatí. Během této přípravy firma platí pracovníkovi
mzdovou sazbu, která převyšuje pracovníkův příspěvek k příjmům firmy.
Případ všeobecné přípravy zobrazuje obr. 5a. Wu a MRPu značí mzdovou sazbu a příjem
z mezního produktu práce netrénovaného pracovníka. Příjem z mezního produktu představuje
dodatečné zvýšení příjmu firmy při zaměstnání dodatečného pracovníka. Během přípravy se
mzdová sazba (wt) a mezní příjem (MRPt ) snižují, wt < wu , a MRPt < MRPu . Snížení
mzdové sazby představuje náklady pracovníka.
Vyšší příjem z mezního produktu po přípravě MRPp je relevantní pro všechny firmy, protože
příprava je všeobecná. Firma musí zvýšit mzdovou sazbu pracovníkovi na úroveň jeho
nového mezního produktu (MRPp = wp), jinak přejde k jiné firmě. Vyšší mzdová sazba
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pokryje pracovníkovi jeho náklady přípravy. Pokud firma náklady přípravy nenese, nemůže
získávat ani výnosy z ní.
Obr. 5 : Náklady a výnosy pracovní přípravy
a) všeobecná příprava

w
MRP
wp = MRPp

wt = MRPt

wu = MRPU

doba přípravy období po skončení přípravy
V případě speciální přípravy je situace jiná. Ta není transferabilní, nezvyšuje mezní produkt
pracovníka pro jiné firmy, je využitelná pouze v dané firmě. Během této přípravy firma
vyplácí pracovníkovi stále mzdovou sazbu wu i když příspěvek pracovníka k produktu a
příjmu firmy je nižší (wu > MRPt). Firma tak nese náklady přípravy a po skončení
pracovníkova tréninku nemusí zvyšovat mzdovou sazbu na úroveň jeho zvýšené produktivity
MRPp. Protože firma nesla náklady přípravy, chce také získávat výnosy ze zvýšené
produktivity pracovníka. Pokud ho však vyškolila a záleží ji na něm, aby pracoval pro ni a
neodešel (to by pak nemohla získávat výnosy ze své investice), může mu po skončení
přípravy zaplatit mzdu třeba wp ´, která je vyšší než wu , ale nižší než wp : wp = MRPp > w´p >
wu . Tím se o výnosy z investice firma s pracovníkem podělí. Protože má firma finanční
zájem na pracovníkovi, nebude ochotna ho uvolnit. Musela by najmout jiného a znovu
investovat. Neuvolní ho, ani když se ekonomika ocitne v recesi a firma by měla propouštět.
Na důležitosti těchto pracovníků pro firmu staví teorie implicitních (nepsaných) smluv při
tvorbě mezd. Reprezentanty tohoto přístupu jsou američtí ekonomové Arthur Okun a Costas
Azariadis1, kteří patří k proudu nové keynesovské ekonomie. S cílem snižování transakčních
nákladů souvisejících s nájmem práce firmy upřednostňují dlouhodobější kontrakty, a aby si
tyto pracovníky udržely i v případě potíží firmy, chrání jejich mzdy před výkyvy poptávky a
motivují je zaručenou perspektivou platového růstu a kariérního postupu. To je jedním
z důvodů, proč se práce mění z variabilního vstupu v tzv. quasi - fixní výrobní faktor2.
1

Azariadis,C.: Implicit Kontracts and Underemployment Equilibria.Journal of Political Economy, vol.83 (6),
1975

2

Na což poukázala již klasická studie Oi, Walter Y.: Labor as a Quasi-Fixed Factor. Journal of Political
Economy, vol. 70, 1962
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Mzdové strnulosti - když mzdy neklesají ani v situaci poklesu poptávky – pak brání rychlému
vyčišťování trhů práce.
Obr. 5 : Náklady a výnosy pracovní přípravy
b) speciální příprava

w
MRP
wp = MRPp
wp´
wu = MRPu

NRPt

období přípravy

období po skončení přípravy

Literatura:
Azariadis,C.: Implicit Kontract and Underemployment Equilibria. Journal of Political
economy, vol. 83 (6), 1975
Becker,G.:Human capital. New York,Columbia University Press, 1964 (1 vyd.) a 1975 (2.
vyd.)
Oi, Walter, Y.: Labor as a Quasi-Fixed Factor. Journal of Political Economy, vol.70, 1962
McConnell,C.R.,Brue,S.L.:Contemporary Labor Economics. McGraw-Hill, 3rd ed.,United
States of America, 1986

Lze proinvestovat zdroje na lidské zdroje?
Ivan Fišera
Investice do rozvoje vzdělanosti a praktických dovedností probíhají neustále bez ohledu na
jejich aktuální výši. Jde o výdaje obrovských zdrojů, které unikají pozornosti právě proto, že
jsou využívány jaksi běžně, navykle, setrvačně a bez zvláštní pozornosti. Většinou je jako
aktuální problém pociťován nedostatek zejména finančních zdrojů a jejich zvýšení je
požadováno různými subjekty se značnou rozhořčeností. Ale i při běžném provozu vzdělávání
a výcviku je možné nesprávně, nedostatečně nebo dokonce nevhodně využívat a v tomto
smyslu proinvestovat řadu velice cenných a často jedinečných a neobnovitelných prostředků,
jež jsou určeny na rozvoj "zdrojů lidských".
Proinvestování zdrojů na lidské zdroje je obecně vzato ušlou příležitostí a vede ke snižování
nebo dokonce k vážnému ohrožování konkurenční schopnosti občanů českého státu na
dnešním stále dramatičtějším globálním trhu práce.
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Téma hrozby proinvestování zdrojů na lidské zdroje je v současnosti z přirozené povahy věci
velmi závažné. Bohužel tento příspěvek mu může věnovat jen několik stručných a
schematických poznámek.
V prvé řadě si musíme položit otázku: Co je vlastně možné proinvestovat?
1. Peníze a hmotné zdroje
Peníze prostě mohou být použity na méně významné obory, předměty, může z nich být
placena i málo efektivní výuka. Vážným problémem se také může stát nevyužití budov a
jejich zařízení atp. Rovněž hrozí nedostatečně efektivní využití fondů EU.
2. Čas ve vztahu ke konkurenci
Prakticky všechny státy a regiony v rámci Evropy soutěží o zvýšení přitažlivosti jejich
pracovních potenciálů pro investory. Čas je mimořádně důležitý faktor. Země s náskokem
si přirozeně udržují výhodu dobré pověsti.
3. Vývojové fáze dětí i dospělých a jejich talent
Schopnost učit se a získávat specifické dovednosti silně souvisí s věkem. Promeškání
vhodných období přináší značné a pro jednotlivce i zemi nenahraditelné ztráty a ohrožuje
budoucí zaměstnanost a její kvalitu.
4. Motivaci k práci a učení se
Nedostatečná podpora vztahu k práci a k učení téměř nezvratně oslabuje motivaci
významných sociálních skupin i celých generací. Přitom hodnoty, postoje, aktivní a
odpovědný přistup ke vzdělání a vlastní zaměstnatelnosti jednotlivců jsou velmi důležitým
národním zdrojem.
5. Kapacitu učitelů - instruktorů
Učitelé a instruktoři učí a spotřebovávají peníze, čas svůj i čas žáků a studentů, i když
nemají přístup k nejnovějším poznatkům a technice a nemohou učit na žádoucí úrovni.
Ušlá příležitost může být v takové situaci velkou ztrátou, která se ani zdaleka nevyrovná
úsporám na podpoře učitelů.
6. Kapacitu vládních manažerů
Odborný aparát výkonné moci státu může podstatnou měrou ovlivnit rozvoj lidských
zdrojů dané země. Irsko nebo Finsko jsou významné pozitivní případy. Naše situace si
zaslouží velmi kritický rozbor.
7. Kapacitu výzkumu a predikčních kapacit
Investice do vzdělání a kvalifikace je specifickým typem podnikatelské investice. Příliš
obecný, nevyužitelný výzkum v oblasti lidských zdrojů a absence realistického (ovšem
nikoli neomylného) předvídání budoucích potřeb firem a dalších institucí ve vztahu ke
vzdělání a kvalifikaci vede nutně k velkému plýtvání dalšími zdroji.
Proinvestování výše uvedených typů zdrojů důležitých právě pro rozvoj lidských zdrojů může
mít samozřejmě řadu příčin. Aniž bychom si opět činili nárok na jejich úplný výčet, můžeme
uvést následující přehled, který je ovšem silně ovlivněn zkušenostmi autora.
Co bývá příčinou proinvestování zdrojů na lidské zdroje?
• Zájmy jednotlivců i celých institucí. Často jde více o udržení pozic a posílení vlivu,
než o odvážené, věcné a koordinované řešení problémů. V oblasti vzdělávacích a
kvalifikačních systému přirozeně působí značná setrvačnost a netečnost.
• Nejasné cíle vzdělávání a výcviku. Je dosud málo zdůrazňována budoucí pružná a
trvalá zaměstnatelnost absolventů a potřeby konečných uživatelů. Například vzdělávací
soustava tažená jen požadavky zájemců o studium by mohla být v budoucnosti vysoce
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•

•

•

neefektivní jak z individuálního, tak i národního hlediska a může vést ke dalšímu
daňovému zatížení.
Ideologické předsudky. Řešení problémů vzdělávání a kvalifikace vyžaduje velmi
konkrétní přístup a vysoce kvalitní manažerské a inženýrské myšlení. Ideologická a
líbivá schémata jsou proto velmi nebezpečná. Důležité jsou ovšem sdílené hodnoty
společnosti, v jejichž rámci jsou možná variantní praktická řešení.
Špatné odhady budoucí poptávky po vzdělání a dovednostech, nebo jejich absence.
To, že u nás dosud nejsou prováděny kvalifikované odhady budoucí poptávky po
vzdělávání a výcviku v závislosti na vývoji jednotlivých oborů, a to zejména v oblasti
podnikání, má právě výše uvedené příčiny. Velmi nešťastně a zbytečně dlouho se tak
lišíme od řady úspěšných zemí s liberální tržní ekonomikou.
Tendence rozmazlovat. Ve vyspělých společnostech se prosazuje tendence
rozmazlovat, klást nízké nároky na mladé lidi z hlediska jejich pracovní motivace,
návyků a discipliny. Jde o kulturní faktor, který postihuje velmi výrazně i českou
společnost a který snižuje efektivitu vynaložených zdrojů na vzdělání a výcvik pro
potřeby zaměstnavatelů. Tato tendence se projevuje tlakem na formální
překvalifikování populace nad reálně potřebnou úroveň a podceňováním matematiky a
praktického polytechnického vzdělání. Projevuje se také snahou přesouvat zdroje
výhradně podle nerealistických zájmů mládeže a rodičů.

Závěrem je nutné si také položit otázku: Jak by bylo možné snížit riziko proinvestování
zdrojů?
Některá řešení jsou evidentní, ale málo pravděpodobná. Mezi ně patří rychlé a zřetelné
prozření českých politiků, vládní administrativy a české populace a posílení praktického a
realistického myšlení, schopného akceptovat fakt stále tvrdší mezinárodní konkurence v
oblasti pracovních příležitostí. Pokrok, který v tomto směru v poslední době nastal, je
sporadický a rozpačitý, je častější na krajské úrovni než na centrální a nemá dosud
dostatečnou razanci. Jak ukazují zkušenosti z poslední doby, nejvíce zde může pomoci
praktické myšlení a tlak zaměstnavatelů, zejména podnikatelů, a dále dalších sociálních
partnerů včetně odborů. Je jen škoda, že není možné více a rychleji využít synergický efekt
působení všech důležitých složek společnosti podobně, jako je tomu v řadě států, které jsou
i v jejich spolupráci vyzrálejší.

Aktuální otázky uplatnění absolventů na profesních trzích
Globální technologie a problém zaměstnanosti
Božena Kadeřábková
Vztah mezi ekonomickým růstem a zaměstnaností je v současné globalizující se ekonomice
více než jindy v historii těsně spjat s technicko technologickým vývojem a charakterem
inovací. Charakter inovací je rozhodující pro tvorbu resp. ztrátu pracovních míst. Celkové
dopady inovací na zaměstnanost jsou ve světové literatuře označeny jako problematické s
jistými známkami negativních účinků1.
Technologická globalizace znamená rychlý mezinárodní rozptyl inovací. To přispívá k růstu
konkurence na stále otevřenějších trzích. Technologické možnosti firem a veřejných
1

Blíže viz např. OECD, 1996b; Archibugi, D., Michie, J.: 1997, Technology, Globalisation and Economic
Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
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organizací získat z globálních příležitostí tedy roste, ale v rámci sílící konkurence.
Technologická globalizace tak může vést jak k růstu produkční kapacity země a tím ke vzniku
nových míst, tak může naopak podlomit bázi výroby a tím zaměstnanosti. Svou úlohu v
procesu vzniku a zániku pracovních míst a zvýšení či snížení produkčních kapacit země hraje
i struktura národní ekonomiky. Čím je totiž rozsah tradičních odvětví, která čelí
restrukturalizaci či útlumu větší, tím větší důsledky jsou pro snížení produkčních schopností
ekonomiky a růst nezaměstnanosti. Naopak rozvoj nových odvětví jak ve zpracovatelském
průmyslu, tak ve službách, vede k tvorbě nových kapacit a k tvorbě nových pracovních míst.
Tradiční konkurenceschopnost ztrácí v nových podmínkách svůj dřívější význam (např.
výroba oceli za nízké ceny).
Negativní roli v tvorbě nových pracovních míst hraje i nízký růst poptávky a nemožnost
nalézt nové trhy. Nedostatek poptávky se střetává s možnostmi nabídky založené na
informačních a komunikačních technologiích.
Na slabý růst poptávky působí řada faktorů, k nimž patří zejména:
- Pomalý proces učení se ve spotřebě. Abychom mohli masově poptávat počítače do
domácností, je potřeba zvládat uživatelské programy. Ty se však musíme naučit ovládat, což
stojí peníze a čas.
- Nedostatečné společenské inovace, tj. inovace v oblasti užití volného času. Stále více dětí je
na ulici. Společnost bude muset řešit otázku, zda vynakládat prostředky na léčbu drogové
závislosti či vybudovat zdarma přístupná zařízení pro různé aktivity dětí.
- Nedostatek vhodných institucí a veřejných politik, které by se těmito problémy zabývaly.
Ekonomické faktory.
Posledně jmenované faktory, tj. faktory ekonomické, jsou velmi složité a souvisí s širším
ekonomickým vývojem nejen v jednotlivých domácnostech, tj. s vývojem struktury jejich
výdajů, ale souvisí s celkovým vývojem v národní ekonomice, ale i se všeobecnými trendy ve
světové ekonomice, které se prosazují. Jde především o silnou tendenci k polarizaci důchodů
mezi příjmovými skupinami, která v posledních 20 - 30 letech sílí a to nejen v USA, ale i v
Evropě. Polarizaci důchodů provází další negativně působící jev a to je pokles podílu mezd na
celkovém důchodu společnosti. Oba tyto jevy jsou významnou příčinou neumožňující vznik
masové poptávky po produktech založených na nových technologiích2.
Z uvedeného textu vyplývá, že jak zaměstnanost, ekonomický růst i kvalita lidského kapitálu
jsou těsně spjaty se schopností jednotlivců, firem, vlád i jiných institucí nalézat a těžit
z příležitostí, které globalizace poskytuje.
Následující graf č. 1 ukazuje vzájemný vztah procesu technologické globalizace a národního
inovačního systému k tvorbě resp. ztrátě pracovních míst a k ekonomickému růstu.

2

Blíže viz např. Appelbaum, E. and Schettkat, R., 1996, Product demand, productivity and labour demand in a
structural model, Paper for the TSER conference „Technology economic integration and social cohesion“,
Cepremap, Paris, 22-23 November.
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Graf č. 1 - Technicko ekonomické souvislosti globalizace a národních inovačních systémů
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Tento graf názorně ukazuje souvislosti globalizace, technologických změn, ekonomického
růstu s tvorbou resp. ztrátou pracovních míst. Národní inovační systém určuje povahu
technologických změn, tj. charakter technického pokroku a inovační směry. Z grafu je patrno,
že inovace procesů je spojena s novými investicemi ať již národními či zahraničními a může
být jimi měřena. Inovace produktů je spojena s výdaji na vědu a výzkum a v širším slova
smyslu i s výdaji na vzdělání, tedy s výdaji do lidského kapitálu. Dopady obou základních
směrů inovací jsou z grafu rovněž patrny. Inovace procesů založené na investicích vedou k
vytěsňování práce a útlumu výrob či odvětví. Inovace produktů může ústit do tvorby
pracovních míst a expanzi odvětví.
S využitím poznatků shrnutých ve stati o inovacích produktů a procesů v G63 a s využitím
grafů č. 2 a č.3 můžeme konstatovat správnost předchozích tvrzení o různém dopadu obou ze
směrů inovací na zaměstnanost. Grafy ukazují význam odvětví založených na inovaci procesů
a produktů z hlediska jejich podílu na přidané hodnotě v celkovém HDP v r. 1994 v G6. Tento
ukazatel je na ose x a na ose y je procentní změna zaměstnanosti v dané skupině odvětví
(průměrná roční změna v letech 1989 - 1994).
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Graf č. 2 - Odvětví s inovací produktů a změna zaměstnanost

Osa y: změna zaměstnanosti v %
Osa x: podíl odvětví s inovací produktu na přidané hodnotě v celkovém HDP
Graf č. 3 - Odvětví s inovacemi procesů a změna zaměstnanosti

Osa y: změna zaměstnanosti v %
Osa x: podíl odvětvích s inovací procesů na přidané hodnotě v celkovém HDP
Z obou grafů vyplývá, že dochází k redukci zaměstnanosti, avšak čím je větší inovace
produktů, tím nižší je ztráta pracovních míst, zatímco čím větší je inovace procesů, tím větší
je ztráta pracovních míst. Lze říci, že čím větší je specializace země na určité odvětví s
technickým pokrokem typu inovace produktů, tím větší je zaměstnanost v tomto odvětví.
Máme-li shrnout naši problematiku, je nutno říci, že přínosy technického pokroku v oblasti
ekonomiky a zaměstnanosti jsou výsledkem společenských procesů, ve kterých hrají úlohu
vládní politiky, charakter institucí, strategie firem, organizace vědy a výzkumu stejně jako
volba jednotlivců.
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Je to především rozvoj národních inovačních systémů, který má podstatný význam pro
budoucí vývoj země. Nelze se spoléhat na zahraniční investice a přesun know-how ze
zahraničí. Spoléhat jen na nízké náklady jako komparativní výhodu v mezinárodní směně není
dobrou strategií z hlediska zaměstnanosti. Vývoj v ČR se zdá být ukázkovým příkladem
dopadů technologické globalizace na národní ekonomiku. Např. ačkoli podíl hrubých investic
na HDP je relativně vysoký a pohybuje se kolem 22 % (EU 20 %), problémy ekonomického
růstu přetrvávají. Významný příliv zahraničních investic nezlepšuje zaměstnanost, nepřispívá
výrazně k růstu exportu neboť jejich malá část směřuje do zpracovatelského průmyslu a jen
část této části představuje inovace produktů. České firmy malé a střední velikosti nemají
dostatek prostředků k inovacím a nehrají žádnou roli v podpoře vědy a výzkumu. Velké firmy
privatizované kupónovou privatizací či manažerským odkupem jsou povětšinou tunelovány a
jejich další rozvoj jejich manažery jen málo zajímá. Vládní politika v oblasti vědy a výzkumu
a potažmo i školství jde cestou co největších úspor. Na místo racionální restrukturalizace vědy
došlo ke zrušení řady vědeckých institucí aplikovaného výzkumu a vývoje, poklesu počtu
pracovníků pod 40 % stavu z počátku 90. let a tento potenciál je jednou provždy ztracen.
Nedostatek prostředků pro vysoké školy a spolu s vysokou pedagogickou zátěží vedou jen
výjimečně k významným výsledkům ve vědě na vysokých školách. Takovýto vývoj ohrožuje
budoucí růst a tím i zaměstnanost, ohrožuje budoucí kvalitu lidského kapitálu a tím i
schopnost vstřebávat technický pokrok.
Poučení pro tvůrce hospodářské politiky je jednak to, že bez výdajů na vědu a výzkum, bez
podpory všeobecné vzdělanosti, tedy rozvoje lidského kapitálu není v globalizovaných
podmínkách světové ekonomiky národní ekonomický růst a zaměstnanost možné udržet. Dále
pak rozdíl mezi směry technického pokroku orientovanými na inovace procesů a inovace
produktů je důležitý pro své dopady do ekonomiky a vládní politiky musí tuto skutečnost
respektovat.
Anotace:
Příspěvek se zabývá vlivem různých globálních technologií na zaměstnanost a možností
národních inovačních systémů a politiky vlády korigovat dopady globalizace na
zaměstnanost.
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Globalizace, inovace procesu, zaměstnanost, inovace produktu.
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Lidské zdroje v občanském sektoru
Marie Dohnalová
Vymezení občanského sektoru
„Občanský sektor označuje to, co v každé normální lidské společnosti je a nejspíš vždy bylo.
Teprve v posledním půlstoletí se mu však věnuje soustředěná pozornost a začíná se chápat
jako samostatná oblast společenského života. Jeho předchůdcem byly různé projevy lidské
solidarity, jak je známe i z kmenových a rodových společností, a později dobročinné
organizace, často s náboženským a církevním pozadím. Péče o lidi postižené, znevýhodněné a
společensky slabé je stále důležitá složka jeho činnosti, občanským sektorem však dnes
rozumíme rozhodně mnohem víc“ (Sokol 2002, s. 5).
Občanský sektor chápeme jako prostor mezi státem, státními institucemi, trhem, ziskovými
soukromými společnostmi a jednotlivými občany nebo skupinami občanů, prostor mezi
občanem nebo rodinou a společností. Pokrývá to, co chtějí jednotliví lidé sami od sebe
společně dělat, a to v zájmu společnosti a druhých. Představuje formy činností, které většinou
mohou fungovat nezávisle na státu a jeho mocenských orgánech. Růst počtu neziskových
organizací je spojen s naléhavou potřebou někam patřit, něčeho se zúčastňovat, něco měnit.
Občanský sektor tvoří „neziskové organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování
občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle“ (Potůček
1997, s. 52). Kdybychom se měli pokusit o definici, mohla by znít: Občanský sektor je
spontánní a vždy dílčí sebe-organizace individualizované společnosti okolo veřejných zájmů
(Sokol 2002, s. 6–7).
Ze zahraničních vymezení znaků organizací občanského sektoru se nejčastěji u nás citují L.
M. Salamon a H. K. Anheier. Autoři hovoří o organizacích, které mají institucionální stavbu a
charakter, jsou soukromé, tj. jsou institucionálně odděleny od státu, mají neziskový charakter,
tj. nevracející zisk svým vedoucím pracovníkům nebo „majitelům“, jsou samosprávné, tj.
zásadně rozhodují o svých vlastních záležitostech a dobrovolné, tj.členství v nich není
vyžadováno zákonem a získávají do určité míry dobrovolnou podporu v podobě dobrovolné
práce nebo financí (Salamon – Anheier 1998, s. 7.).
Obdobné znaky subjektů jsou uváděny ve studiích týmu Johns Hopkins University v USA. Je
to organizovanost, oddělenost od vlády, založení za jiným účelem než je podnikání,
samosprávnost a dobrovolnost (In: Rektořík 2000, s. 139).
Ve Zprávě Evropské komise z roku 1995 se zdůrazňuje, že dobrovolné organizace
a) se odlišují od neformálních uskupení (například účelových sociálních nebo rodinných)
stupněm formální institucionální existence;
b) jsou neziskové, tzn. sledují jiné účely než získávat zisk pro své vedení nebo členy;
c) jsou nezávislé, zvláště na státních nebo jiných úřadech, mohou se svobodně rozhodovat bez
zásahů podle svých vlastních pravidel a postupů;
d) musí být řízeny způsobem nazývaným nestranný. To znamená, že dobrovolné organizace
jsou nejen neziskové, ale ti, kdo je řídí, to nesmí činit v naději na osobní výhody;
e) jsou do určitého stupně aktivní na veřejné scéně a jejich aktivita musí být přinejmenším
zaměřena na přispívání k veřejnému dobru.
V roce 2000 Evropská komise více upozorňuje na prvek dobrovolnosti, u institucionalizace je
uvedeno, že mají obvykle své zřízení, poslání, cíle a sféru působnosti; zaměstnanci jsou
odpovědni členům a donátorům. Nezávislost znamená, že nepodléhají vládě nebo jiné veřejné
autoritě, ani politické straně či obchodním organizacím. Slouží veřejnosti; usilují o dobro lidí,
zvláštních skupin nebo společnosti jako celku. Nesledují obchodní ani profesní zájmy svých
členů.
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Cílovou funkcí v občanském sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení
užitku, plnění vytčených cílů definovaných jako poslání organizace.
Pokud jde o další funkce nestátních organizací, ty mohou být dvojího druhu; mohou zastávat
funkci operační, tedy poskytování služeb, nebo funkci obhajovací, tzn., že mohou ovlivňovat
oblast politického nebo veřejného mínění.
V roce 1995 se Evropskou komisí uváděly funkce:
a) Výkon služeb nebo jejich zajištění: zajišťují svým klientům služby sociální, zdravotní,
tréninkové, informační, poradenské a podpůrné.
b) Obhajování: tj. organizace, jejichž účelem je prosazovat, lobovat nebo jinak argumentovat
pro nějaký účel nebo skupinu, kdy účelem je změna veřejného vnímání nebo politiky.
c) Svépomoc nebo vzájemná pomoc: organizace jsou typicky vytvářeny skupinami nebo
jednotlivci, kteří mají nějaký společný zájem nebo potřebu. Zajišťují vzájemnou pomoc,
informace, podporu a spolupráci.
d) Východisko a koordinace: koordinují aktivity, poskytují informace a podporu
individuálním organizacím pracujícím v určité oblasti nebo sektoru vcelku. Takové
organizace hrají důležitou funkci při zajišťování přechodu mezi občanským sektorem a úřady.
Ve Zprávě, podobně jako v jiných studiích, se konstatuje, že nestátní neziskové organizace
dominují ve čtyřech oblastech: vzdělávání a výzkum, zdravotnictví, sociální služby, kultura a
rekreace.
Subjekty občanského sektoru v zahraničí
Na mezinárodní konferenci v roce 1997 byl definován občanský sektor jako „… organizace
poskytující různé služby, dobročinné instituce, sportovní kluby, nadace, zájmové skupiny a
občanská sdružení působící v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí, vzdělávání, kultury
a filantropie. Někdy se sem řadí i církve, univerzity, dokonce i odborové organizace a
družstva. Jsou to všechno nevládní, neziskové organizace, každá se svým specifickým
společenským, náboženským nebo etickým posláním, jejichž existence dává občanům
možnost realizovat své cíle a podílet se na veřejném životě“ (Salzburský seminář 1997, s. 7).
Výčet soukromých neziskových organizací v USA je uveden například v publikaci Starting
and Managing: A Nonprofit Organization (Hopkins 1989, s. 31–44), kde jsou zařazeny:
dobrovolné či vzájemně prospěšné organizace, vzdělávací, náboženské, vědecké, charitativní
organizace, organizace sociální péče, zemědělské organizace, odborové organizace, politické
organizace, organizace poskytující ochranu a náhradu škody majitelům lodí, organizace
poskytující skupinám poradenství a služby v oblasti práva, organizace válečných veteránů,
organizace spravující příspěvky pro horníky, zahrádkářské spolky, hřbitovní spolky,
společenské kluby, obchodní ligy, obchodní komory, federální úvěrové svazy, svazy
spravující důchodové fondy pro učitele, dobrovolné zaměstnanecké podpůrné svazy, úvěrové
svazy, korporace s vlastnickým nárokem, místní svazy zaměstnanců, svazy vlastníků
obytných domů, vzájemně podpůrné společnosti, domácí podpůrné společnosti, vzájemně
prospěšné pojišťovací společnosti, korporace pro financování operací s úrodou, trusty pro
poskytování dodatečného příspěvku v nezaměstnanosti, družstva farmářů, fondy spravující
prostředky od více zaměstnavatelů na důchodový plán, organizace s vlastnickým nárokem, jež
mají více mateřských organizací, ostatní organizace zproštěné daňové povinnosti.
Skladba občanského sektoru v Rakousku je taková, že existuje řada malých spolků a
svépomocných sdružení, velké veřejně prospěšné organizace (Červený Kříž, charity), spolkové a
zemské nadace, ale i družstva, která nejsou orientovaná na zisk (Rektořík 2000, s. 103).
Občanský sektor ve Francii je nazýván sociální ekonomikou a je vymezen stejně jako
Evropskou komisí (Roelantse 2002). Spadají do něj Les coopératives (družstva). Družstva
jsou velmi početná v zemědělství, jejich členy je 80% zemědělců. Les mutuelles (vzájemné
pojišťovny). Vzájemné pojišťovny nabízejí také přímé zdravotní a sociální služby: kliniky,
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denní stacionáře, lékárny, zařízení pro seniory nebo rekonvalescenty. Les associations
(sdružení). Reprezentují nejdůležitější a nejrozmanitější prvek sociální ekonomie.
Les fondations (nadace). Oproti sdružením, která sdružují členy, nadace sdružují reálná či
finanční aktiva, nenávratně určená k jedinému účelu (Archambault 1996).
Dobrovolné organizace a nadace v zemích EU
Lze konstatovat, že v zahraničí neexistuje zcela jednotný výčet, které subjekty do občanského
sektoru zahrnovat, jednotlivé země se od sebe částečně liší. Typické jsou pojmy jako
vzájemná či veřejná prospěšnost, filantropie, poslání, nevýdělečnost apod. V podstatě všude
občanský sektor zahrnuje spolupracující a dobrovolné organizace, vzájemně se podporující
společnosti nezávislé na státu (korporace), jejímiž členy jsou fyzické nebo právnické osoby,
případně se jedná o společnosti vytvořené na základě majetku (nadace), které tento majetek
přerozdělují, v některých zemích vykonávají i různé veřejně prospěšné činnosti. To je
uvedeno ve Zprávě Evropské komise z roku 1995 o podpoře úlohy dobrovolných organizací a
nadací v Evropě.
Dobrovolné organizace tvoří skupiny lidí, kteří jsou sdruženi za nějakým účelem, skupiny
jsou velmi rozmanité, od místních po mezinárodní, pracuje v nich velký počet profesionálních
zaměstnanců i dobrovolníků. Některé spolupracují se státními institucemi například v oblasti
sociální práce; jiné si udržují naprostou nezávislost a navrhují nové netradiční nebo
„alternativními“postupy.
Nadace („Foundations“) jsou chápány jako právnické osoby, které disponují určitým
majetkem. Jsou zcela nezávislé na vládních nebo jiných veřejnoprávních orgánech. Vlastní
zdroje financí využívají podle svého uvážení na projekty nebo aktivity pro veřejný prospěch.
Jsou vedeny nezávislými výbory nebo komisemi a stejně jako dobrovolné organizace
provozují širokou škálu aktivit. V některých zemích jsou nadace preferovaným způsobem pro
prosazování cílů, které jsou neodlišitelné od cílů dobrovolných organizací v jiných zemích.
Nicméně ze zákonného hlediska vytvářejí nadace homogennější skupinu než dobrovolné
organizace.
Úprava právního prostředí pro působení občanských organizací zůstává ve výlučné
pravomoci členských států EU, a že právo Evropských společenství se dotýká existence těchto
organizací jen potud, pokud jde o jejich působnost ekonomickou. Jedná se například o tzv.
šestou směrnici o dani z přidané hodnoty, která zavazuje členské státy osvobodit od této daně
některé činnosti prováděné ve veřejném zájmu. Podle tradic a platné legislativy je však
odlišný konkrétní výčet typů ekonomických subjektů občanského sektoru. Ve všech zemích
EU jsou respektovány zásady Evropské charty lidských práv a svobod.
Dobrovolné organizace a nadace je těžké definovat nebo zařadit do kategorií. Zčásti tato
obtížnost spočívá na evropské úrovni – odrážejí různé národní tradice, a v jejich silné tendenci
kombinovat různé cíle. Některé dobrovolné organizace a nadace mají národní a dokonce
mezinárodní dosah. Většina však vykonává své aktivity v regionech a menších lokalitách.
Čím jsou geograficky více zaměřené, tím větší rozsah funkcí organizace plní a tím těžší je
oddělit tyto funkce navzájem. V Evropě jsou stovky tisíců autonomních místních skupin,
které pracují na úrovni sousedství, městské části, vesnice nebo malé venkovské oblasti, a
jejichž cílem je zlepšit kvalitu života místní komunity. Tyto organizace poskytují služby,
upozorňují na potřeby společenství nebo skupiny v něm a stávají se prostředníkem mezi
skupinou a úřady.
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Úloha občanského sektoru
Sektor dobrovolných organizací a nadací hraje důležitou roli v téměř každé oblasti sociální
aktivity. Organizace přispívají k vytváření zaměstnanosti, aktivnímu občanství, demokracii,
zajišťují širokou škálu služeb, zastupují zájmy občanů vzhledem k různým (veřejným)
úřadům a hrají důležitou roli v podpoře a zaručování lidských práv a vývojové politice.
Ekonomové vnímají existenci a rozvíjení se tohoto sektoru jako institucionální odpověď na
nedostatky státu a trhu. Když uvažují o státu, poukazují na jeho menší schopnost uspokojit
požadavky různých menšin při poskytování veřejných statků. V případě trhu poukazují na
informační nesoulad mezi výrobcem a spotřebitelem, kdy občanský sektor působí jako
důvěryhodnější partner, přestože jeho cílem není dosažení zisku. Z ekonomického hlediska
občanský sektor je prostředím, kde dochází ke zvětšování společenského bohatství. Nestátní
neziskové organizace přinášejí nové pohledy a návody řešení reagující jak na místní potřeby a
problémy, tak i na velké globální výzvy konce 20. století (například environmentální
problémy). V občanském sektoru se přerozdělují velké finanční prostředky a mobilizují se
lidské zdroje, jak placené, tak dobrovolnické. Podobně jako jiné formy podnikání, a zvláště
malé a střední formy podnikání, mnoho dobrovolných organizací a nadací je také ekonomicky
aktivní. Prodávají produkty nebo poskytují služby.
Politologové zdůrazňují zprostředkovatelskou roli občanského sektoru v prostoru mezi státem
a trhem nebo jako část společnosti, ve které dochází k zmírňování sociálního napětí a
politických konfliktů. „… Klíčovou funkcí neziskových organizací je jejich působení v roli
tlumočníků požadavků občanů. Dosahují toho tím, že umožňují občanům aktivní účast ve
svých činnostech a zvyšují míru povědomí o těchto požadavcích. Jejich prostřednictvím jsou
vyjadřována přání a potřeby občanů, a tak se přetavují do politických nároků, které se tím
stávají součástí politického procesu“ (Kjarum 1992, In: Potůček 1997, s. 55).
Sociální antropologové uvádějí, že dobrovolná sdružení se vyskytují častěji a jsou
významnější v těch prostředích, kde dochází ke změnám – sociálním, technologickým,
civilizačním (Bútora 1998, s. 163).
Ekonomický význam a lidské zdroje
Dobrovolné organizace a nadace disponují poměrně velkými prostředky a mobilizují rozsáhlé
lidské zdroje. Stejně jako jiné formy podnikání, a zvláště malé a střední formy podnikání,
mnoho dobrovolných organizací a nadací je také ekonomicky aktivní, prodávají produkty,
poskytují placené služby a vytvářejí přebytky, které znovu investují. Občanský sektor přispívá
k zaměstnanosti a ekonomickému růstu. V Evropské unii mnoho dobrovolných organizací a
nadací nabízí vzdělávací programy pro nezaměstnané, z nichž pak vybírají své zaměstnance.
Ve velké míře hledají uplatnění pro osoby se zdravotním postižením.
Výsledky studie vedené Universitou Johna Hopkinse v Baltimoru v roce 1994, první
srovnávací studie sektoru ve čtyřech členských státech (Velká Británie, Francie, Německo a
Itálie) dokázala, že v Německu je sektor odpovědný za 3,7 % z celkové zaměstnanosti a 10 %
zaměstnanosti ve službách.To je minimálně milion lidí. Občanský sektor je zvláště důležitý ve
zdravotnictví: 40 % nemocničních dní a 60 % péče o pacienty v domácnosti je zajištěno
sektorem (In: Zpráva 1995).
Ve Francii je to 4,2 % zaměstnanců a přes 10 % zaměstnanců ve službách. Celkem je
zaměstnáno cca 800 000 osob. Nejvíce neziskových organizací je v sociálních službách a ve
sportu, kde více než 80 % sportujících osob přináleží k neziskovým klubům. V Itálii toto činí
téměř 2 % zaměstnanců a přes 5 % v sektoru služeb. Celkem tento sektor, výsadní
v sociálních službách, zaměstnává přibližně 400 000 osob. V Británii je to 4 % zaměstnanců a
přes 9 % v sociálním sektoru. Celkově je zaměstnáno v sektoru 900 000 osob.
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Procentuální podíl neziskových organizací na HDP činil 2 % v Itálii, 3,3 % ve Francii, 3,6 %
v Německu a 4,8 % v Británii.
V letech 1980 až 1990 sektor silně podporoval zaměstnanost. Ve Francii byl sektor
odpovědný za vytvoření každého sedmého pracovního místa a v Německu každého osmého
nebo devátého. To může být způsobeno změnou přístupu vlády, rostoucí tendencí v zemích
EU najímat dobrovolné organizace a nadace do služeb, které dříve zajišťovaly samy.
V roce 1995 se realizoval mezinárodní srovnávací projekt, který zahrnoval celkem dvacet dva
zemí ze západní, střední a východní Evropy, USA, Japonska, Austrálie, Izraele a zemí
Latinské Ameriky. Autoři výzkumu dochází k závěru, že občanský sektor dokonce i při
vynechání náboženských kongregací, je „ve dvaadvaceti zemích, které jsme zkoumali,
odvětvím představujícím hodnotu 1,1, biliónu dolarů, které zaměstnává téměř 19 milionů
pracovníků placených na úrovni plného pracovního úvazku. Výdaje v neziskovém sektoru
v těchto zemích tak dosahují 4,7 procenta hrubého domácího produktu a zaměstnanost
v neziskovém sektoru se blíží pěti procentům pracovníků mimo zemědělství, více než devět
procent všech pracovníků je ve službách, a třicet procent všech pracovníků veřejného sektoru“
(Salamon – Anheier 1999, s. 17).
Dobrovolné organizace a nadace zaměstnávají mnoho dobrovolníků, kteří díky zkušenostem a
odbornosti, které nabyli, poté nacházejí zaměstnání na trzích práce. Vykonávání dobrovolné
práce je pro mnoho lidí nedocenitelné, zvláště vytvoření nebo obnovení pracovních návyků,
které u absolventů škol nejsou a u dlouhodobě nezaměstnaných mohou být zapomenuty.
Občanský sektor nabízí příležitosti k novým zkušenostem, k získání sociálních a profesních
dovedností. Dobrovolnictví je také důležité pro starší osoby v penzi, které chtějí i nadále
využívat své schopnosti a hrát aktivní roli ve společnosti.
Neexistují přesná čísla, kolik osob v Evropské unii je členy dobrovolných organizací, ale na
základě odhadů členských států se to považuje za třetinu až polovinu populace, přibližně sto
milionů (Zpráva 1995).
Ekonomicky obtížně vyčíslitelné je mnoho činností dobrovolných organizací a nadací. Mnoho
z nich podporuje solidaritu k méně schopným, nemocným nebo postiženým lidem, k chudým
a vyloučeným, starým i mladým, solidaritu mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, ženami a
muži, generacemi, mezi regiony více a méně prosperujícími. Dobrovolné organizace
přispívají k boji proti sociálnímu vyloučení, sexuálnímu využívání žen a dětí, rasismu a
xenofobii, hrály důležitou úlohu v mobilizaci veřejného mínění ve prospěch vývoje, podporují
vznik a rozvoj demokratických společností, poskytují nouzovou pomoc v různých zemích
světa v dobách krize a často hrdinsky pracují v problémových oblastech.
Občanský sektor v České republice
Rámec pro občanský sektor vytváří legislativní úprava, ze které vyplývá statistické vymezení a
účetní vykazování. Český právní řád nedefinuje pojem ani občanský sektor, ani nezisková
organizace (Telec 1998, s. 26). Svou podstatou patří organizace občanského sektoru
k soukromoprávním subjektům, tedy především do sféry působnosti občanského zákoníku.
Občanský zákoník obecně upravuje postavení fyzických a právnických osob. Rozděluje
právnické osoby na čtyři skupiny (sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová
sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon).
Do skupiny sdružení fyzických nebo právnických osob můžeme ze subjektů občanského
sektoru v širším smyslu zahrnout občanská sdružení (včetně odborů), obecně prospěšné
společnosti (lze je zařadit také do čtvrté skupiny kvůli nejasnostem, zda mají základ v majetku
či osobách), církve a náboženské společnosti, politické strany a hnutí, zájmová sdružení
právnických osob, profesní komory, popřípadě družstva, společnosti s ručením omezeným a
akciové společnosti založené podle § 56 odstavce 1, respektive § 260 obchodního zákoníku
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(zákon č. 513/1991 Sb.) za jiným účelem než pro zisk. Do skupiny účelová sdružení majetku
řadíme z občanského sektoru nadace a nadační fondy (Kačírek 2002).
Právní úprava jednotlivých typů organizací občanského sektoru je dosud relativně roztříštěna
a promítá se do několika obecných zákonů (občanského zákoníku, obchodního zákoníku,
daňových zákonů) a do celé řady samostatných zákonů pro jednotlivé typy neziskových
organizací. Navzdory existenci zákonů, které se subjektů občanského sektoru týkají, je
jediným právním předpisem, kde se dozvíme v příkladném výčtu, jaké neziskové subjekty
zákonodárce rozlišuje (v roli poplatníků), zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění
pozdějších úprav. U daně z příjmů právnických osob se v souvislosti s určením poplatníků,
kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou uváděny následující: zájmová
sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za
účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany
a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy,
obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu, vyšší
územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy. Za tyto poplatníky se
nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.
Český statistický úřad zahrnuje od roku 1998 nestátní neziskové organizace pod
institucionálním sektorem Neziskové instituce sloužící domácnostem (http://www.czso.cz).
Vychází z klasifikace zpracované na bázi mezinárodního standardu a uvádí tyto instituce:
nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, střední školy, základní školy, školská
zařízení, předškolní zařízení, zdravotnická zařízení, sdružení (svaz, spolek, společnost),
politické strany, hnutí, církevní organizace, organizační jednotky sdružení (svazu, spolku,
společnosti), organizační jednotky politické strany, hnutí, stavovské organizace – profesní
komory, zájmová sdružení právnických osob.
V metodice národních účtů, která vznikla na konci 40. let minulého století v účetnictví
členských států OSN, se tvorba celkové produkce od roku 1953 dělí na tržní a netržní. Jádro
občanského sektoru se nachází v prostoru, kde se převážně produkují nebo spotřebovávají
netržní zboží a služby a kde hlavními subjekty jsou institucionální jednotky seskupené podle
své hlavní funkce a podle převážně netržního charakteru své činnosti. Jde o ekonomické
subjekty, jejichž hlavní činnost spočívá v zajišťování obecně prospěšných aktivit a nikoli
v dosažení zisku. Mohou vykonávat vedlejší podnikatelskou činnost, pokud to právní úprava
daného typu organizace nevylučuje, ale tato činnost nesmí být provozována na úkor hlavního
účelu, pro který byla organizace zřízena. Jde tedy o neziskovou činnost v tom smyslu, že
„neziskovost“ označuje skutečnost, že zisk organizace není předmětem rozdělování ve
prospěch jejích členů, ale rozděluje se ve prospěch programů a osob vně organizace (Goulli –
Vyskočilová 2001, s. 5).
Přijetím charakteristik a funkcí nestátních neziskových organizací ze zahraničí (mají
institucionální stavbu a charakter, jsou soukromé, mají neziskový charakter, jsou samosprávné
a dobrovolné, tj.členství v nich není vyžadováno zákonem a získávají do určité míry
dobrovolnou podporu v podobě dobrovolné práce nebo financí) zužujeme výčet subjektů
občanského sektoru na občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti a případně účelová zařízení církví.
Pro jejich činnost jsou vytvářeny vhodné ekonomické podmínky. Jde o finanční pomoc
poskytovanou z prostředků státního rozpočtu dotační politikou, jde o finanční částky
rozdělené vybraným nadacím a jde o zvýhodnění v placení daní z příjmů. Rozbory
financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, zásady a hlavní oblasti
dotační politiky zveřejňuje poradní orgán Vlády České republiky – Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace. V roce 2000 poskytly ministerstva, okresní úřady a magistráty na
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aktivity nestátních neziskových organizací 3 337 073 000 Kč, podpořily 11 749 organizací
(Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2002). Finančně posílit nadační sektor bylo
záměrem při zřizování Nadačního investičního fondu (NIF). NIF byl zřízen v roce 1991 a
bylo do něj převedeno 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace. Ve dvou etapách byly
finanční prostředky rozděleny 73 vybraným nadacím, celkem bylo rozděleno 1 325 514 495
Kč (Müller 2003).
Lidské zdroje v občanském sektoru
Za posledních deset let občanský sektor v ČR zaznamenal rapidní nárůst počtu svých organizací
a bezpochyby se stal nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí života české společnosti. Např. jen za
první tři roky svobodného vývoje vzrostl počet občanských sdružení více než čtyřicetkrát. V
roce 1989 bylo občanských sdruženích 537, v roce 1993 jich bylo 21 659, v roce 1996 se zvýšil
počet na 28 461, v roce 1999 již 38 096 a v roce 2003 podle registrace na Ministerstvu vnitra
53 832 (www.mvcr.cz). Počet dalších subjektů občanského sektoru byl v červnu 2003
následující: 364 nadací, 916 nadačních fondů, 122 obecně prospěšných společností.
I když je jeho podíl na tvorbě HDP relativně malý (1,6 %), zaujal neziskový sektor významnou
pozici v ekonomice i ve společenském životě tím, že se stal důležitým zaměstnavatelem a
investorem. V roce 1995 se podílel na celkové zaměstnanosti v zemi 1,7 %. V oblasti služeb činil
podíl pracovníků zaměstnaných v neziskových organizacích 3,4 %. V r. 1995 mělo 44 378
neziskových organizací celkem 6 660 000 členů, což je v průměru 150 členů na jednu
organizaci. Jednotlivé oblasti činnosti lze podle počtu členů seřadit takto: 1. odbory a profesní
spolky, 2. kultura, sport a volný čas, 3. komunitní rozvoj a bydlení, 4. náboženství a církve, 5.
životní prostředí. Společenský i ekonomický význam neziskového sektoru podtrhuje i to, že
poskytuje prostor pro dobrovolné aktivity, které mají charakter práce. Po přepočtu na full time
equivalent lze říci, že v neziskovém sektoru pracovalo v r. 1995 dobrovolně na plný úvazek
40900 osob (jejich připočtením k zaměstnancům se podíl neziskového sektoru na celkové
zaměstnanosti zvýší na 2,7 %). Práci dobrovolníků využívá 89 % NO, a to nejvíce v oblastech
rekreace a sportu, sociálních služeb a kultury. Z trvalého růstu počtu neziskových organizací lze
usuzovat, že postavení neziskového sektoru se v uvedených směrech průběžně posiluje (Frič
1998, s. 13). Publikace obsahuje výsledky reprezentativního průzkumu 1052 neziskových
organizací v ČR).
Občanský sektor v procesech globální konkurence a evropské integrace
V roce 2000 byl Evropskou komisí zveřejněn text Komise a nevládní organizace: Posilňování
partnerství” (stručný výtah Discussion Paper of “The Commission and Non-governmental
Organisations: Building a Stronger Partnership” uveřejněném na webových stránkách
evropským serveru: www.europe.int ).
Cílem bylo poskytnout přehled vztahů mezi Komisí a nevládními organizacemi a upozornit na
existující problémy. Uvádí se, že bylo Komisí každoročně přidělováno asi 1000 mil. Euro na
projekty nevládních organizací, z nichž největší část byla rozdělena mezi oblasti rozvojové
pomoci, lidských práv, programů na rozvoj demokracie a především na humanitární pomoc
(ta činila v průměru asi 400 mil. Euro). Další příděly byly směrovány do sféry sociální (cca 70
mil. Euro), vzdělávání (cca 50 mil. Euro) a do oblasti životního prostředí v zemích EU.
Dotace z EU získává několik set evropských i mimoevropských nevládních organizací.
V tomto dokumentu bylo navrženo, jak tyto vztahy rozšířit a upevnit a to především
vytvořením jednotného systému spolupráce s nevládními organizacemi, který by platil pro
Evropskou komisi a její jednotlivé orgány (Generální ředitelství a další agentury EK) jako
celek, čímž by se nahradila dosavadní spolupráce organizovaná jednotlivými orgány Komise.
V současnosti existují problémy, které vytvářejí překážky pro vzájemnou spoluprácí. Je to
například neexistující jednotný přístup Komise k nevládním organizacím, nedostatečná
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informovanost nevládních organizací, především v oblasti dotování a postupů týkajících se
peněžních záležitostí a naopak nedostatečná informovanost Komise o aktuálním stavu
nevládních organizací a jejich působnosti. Oprávněný je požadavek větší průhlednosti, která
by zabezpečila větší důvěru v nevládní organizace ze strany Komise. Na druhé straně
nevládní organizace upozorňují na složitost při vyplňování formulářů pro žadatele a velkou
administrativu.
Evropská komisí má zájem o spolupráci s nevládními organizacemi z důvodů upevňování
demokracie – nevládní organizace jsou silným prvkem demokratického zřízení, prezentují cíle
a potřeby zvláštních skupin občanů evropským institucím. Nevládní organizace vystupují
v roli zprostředkovatelů informací z řad nejrůznějších vrstev veřejnosti, podílejí se na výkonu
politické moci, zapojují se do politických diskusí, účastní se na projektovém managementu,
podílejí se na evropské integraci. Vzniká nová role nevládních organizací při vytváření
“evropského veřejného mínění”.
Ke zlepšení komunikace mezi Komisí a nevládním sektorem pomůže oboustranný dialog a
konzultace. Je několik forem konzultací, které v současnosti probíhají mezi Komisí a
nevládními organizacemi. Patří k nim jednání sestavené ad hoc, strukturované dialogy
(vedené pravidelně, ale v neformálním duchu) a formalizované dialogy (poradní výbory). Od
roku 2003 Komise začala uplatňovat jednotná pravidla pro vedení konzultací s nevládním
sektorem, kterými se řídí všechny její orgány a složky. Tato opatření se týkají soustavy
obecných pravidel ustanovených po poradě s obcí nevládního sektoru, zvýšení informovanosti
vytvořením webové stránky na serveru Europa. Tyto stránky již zveřejňují, jakým způsobem
si Komise volí své partnery, které přizve k pravidelným poradám; seznam poradních skupin a
k nim náležejících organizací s podrobnějšími informacemi o jejich působení. Je zde možné
najít informace o nevládních organizacích, které se účastní strukturovaných nebo
formalizovaných porad (včetně informací o jejich právním statusu, cílech, členské struktuře a
hlavních zdrojích financování). Informace se rovněž týkají nadcházejících, připravovaných
jednání poradních skupin.
Evropská komise chce zkvalitnit výběrová řízení a samotné vybírané projekty, přesněji
hodnotit finanční a provozní kapacity nevládních organizací, ujasnit pravidla týkající se
finančních garancí. Evropská komise vytváří databázi o nevládních organizacích jako o
projektových partnerech. Komise chce dále sestavit systém, který by vedl záznamy o
nevládních organizacích, jejichž vedení, struktura, výkonnost a peněžní stránka byly
podrobeny vnějšímu auditu. Měla by být zvýšena informovanost o dotačních evropských
možnostech.
V říjnu 2001 přijat zákon o evropských obchodních společnostech. Na podzim roku 2002
konstatovala expertní skupina Evropské komise, že podobný právní předpis by měl existovat i
pro evropská sdružení (neziskové organizace). Nicméně ze zprávy expertů Komise vyplynulo,
že modelové stanovy evropské nadace by měly být ošetřeny v odděleném právním aktu.
Znamená to dočasné odložení debaty o přijetí modelových stanov evropské nadace, na rozdíl
od pokroku ohledně zákona o evropských sdruženích. Evropské nadační centrum v současné
době rozeslalo svým členům návrh stanov evropské nadace a sbírá podněty jak z členských
zemí EU, tak i z přistupujících států, včetně ČR.
V roce 2002, při příležitosti Hlavního výročního shromáždění (AGA) a konference
Evropského nadačního centra (EFC) v polském Krakově, se začalo uvažovat o vytvoření
stanov Evropské nadace. Právní sekce Evropského nadačního centra při Výboru pro
Evropskou unii na to navázala tím, že zahájila práci na tvorbě modelového Zákona o
nadacích. (Terauda, s. 1). Zákon by přispěl k vytvoření demokracie v Evropě, k vytvoření
společné identity, k zprůhlednění evropských institucí, k ujasnění místa nadací ve
vyjednávacím procesu s veřejnými správními orgány na všech úrovních.
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V roce 2003 se uskutečnil mezinárodní výzkum Role a vize nadací v Evropě (v České
republice ho realizovala FHS UK). Výsledky by měly odpovědět na otázku, jak nadace
chápou svou roli ve společnosti i v Evropě. Výzkum se souběžně uskutečňoval ve dvaceti
evropských zemí, v první fázi bylo vybráno 16 nadací lišících se typem, velikostí, druhem
činnosti i regionální působností. Hlavním iniciátorem mezinárodního projektu je prof. Helmut
Anheier, donedávna ředitel Centra pro občanskou společnost na London School of
Economics.
Podpora ze zahraničí
Občanský sektor ve střední a východní Evropě podporují instituce ze zahraničí. Evropské
projekty financují například Nadace Bernarda Van Leera (http://www.bernardvanleer.org)
Nizozemsko; Bertelsmannova nadace (http://www.bertelsmann-stiftung.de), Německo;
Dobročinný fond Josepha Rowntreea (http://www.jrct.org.uk), Velká Británie; Nadace
charitativní pomoci (http://www.CAFonline.org),Velká Británie; Nadace Charlese Stewarta
Motta (http://www mott.org), USA; Výroční nadace Švédské banky (www.rj.se), Švédsko;
Kelloggova nadace (http://www.wkkf.org), USA; Nadace Camelot – provozovatel Národní
loterie (http://www.camelotfoundation.org.uk), Velká Británie; Evropská kulturní nadace
(http://www.eurocult.org), Nizozemsko; Nadace Francie (http://www.fdf.org), Francie;
Fordova nadace (http://www.fordfound.org), USA; The German Marshall Fund of the United
States (http://www.gmfus.org), USA; Nadace Heinricha Bölla (http://www.boell.de), Belgie;
Nadace krále Baudouina (http://www.kbs-frb.be), Belgie; Fond bratří Rockefellerů
(http://www.rbf.org), USA; Compagnie di San Paolo (http://www.compagnia.torino.it), Itálie.
Ze zahraničních programů uvádíme národní program Phare, který je připravován Českou
republikou ve spolupráci s Evropskou komisí (je spravován Nadací rozvoje občanské
společnosti NROS). Jedním z cílů programu Phare je posilování institucí a vnitřních
administrativních struktur potřebných pro převzetí legislativy Evropských společenství a pro
přípravu na účast v EU programech. Programy pomoci spravované Nadací rozvoje občanské
společnosti (NROS) spadají do národního programu Phare, který je v předvstupním období
(do roku 2004) připravován Českou republikou ve spolupráci s Evropskou komisí. Jedním
z cílů národního programu Phare je posilování institucí a vnitřních administrativních struktur
potřebných pro převzetí legislativy Evropských společenství a pro přípravu na účast v EU
programech. Proces programování a příprava projektových fiší vychází z Přístupového
partnerství, Národního programu přípravy ČR na členství v EU, Pravidelné hodnotící zprávy a
Kodaňských kritérií. Samotná realizace pomoci se řídí prováděcími předpisy, prostředky jsou
čerpány na základě podepsaných Finančních memorand. NROS spravuje dílčí programy EU
Phare vypisované na každý rok zvlášť zaměřené na rozvoj občanské společnosti od počátku
své existence, to je od roku 1993. Například Program Phare pro rok 2000 byl členěn na
program Rozvoj občanské společnosti (PROS) a program romské integrace Dživas Jekhetane
(DJ). Prioritou programu Rozvoje občanské společnosti byly školící a informační aktivity
s cílem zlepšovat profesionální dovednosti NNO v oblastech komunikace, fundraisingu,
marketingu, plánování, řízení a finančního managementu, problematika lidských práv,
dodržování mezinárodních paktů a úmluv o lidských právech, postavení menšin v české
společnosti a ochrana jejich práv atd. V programu Dživas Jekhetane byla prioritou podpora
romskému etniku a rozvoj vzájemných vazeb mezi většinovou a menšinovou společností
v ČR, budování tolerance a důvěry, podpora vzdělanosti a výchovy, občanského poradenství
atd. Program se řídí pravidly Evropské komise shrnutými v Praktickém rádci pro programy
Phare, Ispa a Sapard, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2001. Program Phare Access je
iniciativou Evropského společenství, která má za cíl podporovat rozvoj občanské společnosti
v deseti kandidátských zemích střední a východní Evropy. Jeho širším cílem je propagovat

82

implementaci acquis communautaire v takových oblastech politiky, kde vládní aktivity
scházejí nebo jsou komplementární k aktivitám třetího sektoru, a podporovat začlenění a účast
jednotlivců a skupin, u kterých je riziko, že proces transformace jim přinese ekonomickou,
sociální a politickou marginalizaci. Pokračováním Accessu 99 je program Phare Access 2000.
Program probíhal na decentralizované bázi podobně jako ostatní programy Phare, přičemž pro
Českou republiku Evropská komise určila jako Implementační agenturu tohoto programu
NROS. Program pokrýval problematiku sociální a zdravotní, podporu činnosti NNO
působících v této oblasti, rozvoj sociálního dialogu, podporu činnosti NNO působících
v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, podporu menších ekologických projektů,
podporu rovnoprávného postavení mužů a žen ve společnosti, ochranu zájmů spotřebitelů,
pacientů a dalších širokých skupin. Program Phare pro rok 2001 „Posílení nevládních
neziskových organizací v ČR“ bude ukončen 31.10.2004. Je zaměřen na posílení rozvoje
občanské společnosti a trvalé udržitelnost neziskového sektoru v České republice, na podporu
rozvoje demokracie na místní, regionální a národní úrovni a na podporu znevýhodněných
skupin a boj proti diskriminaci. Program Phare pro rok 2002 „Dlouhodobá udržitelnost
rozvoje občanské společnosti (Podpora aktivního života seniorů), Obnova oblastí postižených
záplavami prostřednictvím pomoci nevládních neziskových organizací“ bude ukončen
31.10.2005.
Další z významných programů je CEE Trust, který bude postupně probíhat v sedmi
postkomunistických zemích s cílem podpořit a stabilizovat vznikající občanskou společnost a
neziskový sektor. Během deseti let investuje do regionu střední a východní Evropy celkem 75
milionů dolarů. Vzhledem ke svému poslání podpoří program jednak klíčové organizace
v daných zemích, jednak dlouhodobá systémová řešení a mechanismy, jež mohou být
zárukou, že neziskové sektory v cílových zemích budou s to trvale plnit úkoly, které jim
v otevřené demokratické společnosti přísluší. Česká republika má k dispozici 3 miliony dolarů
na období tří let. Realizací programu pověřil CEE Trust Nadaci VIA, která pozvala ke
spolupráci pět dalších předních nevládních neziskových organizací (OSF Praha, Nadace
Partnerství, Fórum dárců, NROS, Vzdělávací nadace Jana Husa). Program pro Českou
republiku vychází z poslání, cílů a celkové filozofie CEE Trustu. Sestává z jedenácti
programových komponentů, které navzájem úzce souvisejí a jsou obsahově i organizačně
propojeny. Komponenty se liší svým charakterem – tři jsou čistě grantové, čtyři grantové a
asistenční, čtyři komponenty jsou operačního typu.
Program pro Českou republiku je zaměřen na systémová řešení, podporu odborného zázemí a
infrastruktury neziskového sektoru a na institucionální podporu klíčových organizací. Není
tedy určen na jednotlivé, oborově či teritoriálně úzce vymezené projekty jednotlivých
organizací. Cíleně propojuje jednotlivé programové komponenty, aby se vyhýbaly duplicitám
a navzájem obohacovaly, a tak násobily celkový přínos.
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Európsky a transatlantický rozmer vzdelávania
Jozef Hvorecký, Ján Rebro, Branislav Lichardus
Globalizácia a vzdelávanie
Globalizácia ako základný faktor rozsiahlych ekonomických a sociálnych zmien zasahuje
prakticky všetky oblasti nášho života. Vzdelanie nemôže byť výnimkou. V ktorých jeho
zložkách dokážeme už tento vplyv pozorovať a zapájať sa do tohoto procesu?
Globálny trh so vzdelaním: Vzdelávacie inštitúcie ponúkajú svoje programy celosvetovo
a to buď tým, že získavajú poslucháčov, alebo tým, že otvárajú svoje pobočky v iných
krajinách. Mimoriadne aktívne sú v týchto oblastiach najmä Austrália a USA. V Austrálii sú
dokonca príjmy zo „vzdelávacieho priemyslu“ druhou najväčšou aktívnou položkou štátneho
rozpočtu.
Globalizácia obsahu vzdelávania: Aj tie vzdelávacie inštitúcie, ktoré nie sú priamo zapojené
do vyššie uvedených aktivít, prispôsobujú svoje učebné programy v snahe udržať si
konkurencieschopnosť. Prispôsobenie má mnohoraké podoby: vytváranie partnerských
zväzkov s príbuznými domácimi a zahraničnými pracoviskami, koordinácia obsahu učebných
plánov v rámci týchto zväzkov, vzájomná výmena študentov a učiteľov, vyučovanie
signifikantnej časti predmetov v cudzích jazykoch atď.
Ľahšia dostupnosť vzdelávania: Učiteľ a žiak už nemusia byť geograficky blízko.
Prostredníctvom informačných technológií a internetu sa dá sprostredkovať vzdelávanie
prakticky na ľubovoľnom mieste planéty – pochopiteľne za predpokladu, že sa na oboch
stranách vytvoria na to priaznivé podmienky. Primárna zodpovednosť pritom leží na pleciach
vzdelávacích inštitúcií. Musia totiž pripraviť učebné plány a organizáciu výučby tak, aby
záujemcom garantovali kvalitu ich budúcich vedomostí, a škole zaručovali, že sitom
previerok prejdú iba uchádzači, ktorí svojimi vedomosťami nebudú poškodzovať jej meno.
Vzrast záujmu o celoživotné vzdelávanie: Rýchle zmeny výrobných technológií a ponuka
výhodných pracovných podmienok vo vzdialených krajinách láka ľudí k čoraz častejšej
zmene alebo rozšíreniu svojej kvalifikácie. To si žiada rýchlejšiu reakciu vzdelávacích
inštitúcií a ich orientáciu na perspektívne odbory, ako aj zmenu organizácie výučby tak, aby
sa uchádzačom zlepšila dostupnosť vzdelávania pri zachovaní jeho kvality.
Vysoká škola manažmentu (VŠM) sa od svojho založenia cieľavedome snaží o zohľadnenie
týchto skutočností vo svojich učebných plánoch, v organizácii výučby, ako aj vo svojom
pôsobení navonok. V štúdii sa opisujú a vysvetľujú metódy a postupy, ktorými sa tieto ciele
dosahujú, a ich perspektíva v kontexte transatlantického a európskeho vzdelávania.
VŠM ako súčasť globálneho trhu so vzdelaním
VŠM sa stala súčasťou globálneho trhu so vzdelaním už pri svojom zrode. Je totiž „dcérou“
City University Bellevue, ktorá sídli v Seattli, USA. To uľahčilo prekonávanie niektorých
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tradičných problémov, s ktorými zápasia ostatné slovenské vysoké školy, napríklad problém
so striktným oddelením bakalárskeho a magisterského štúdia, špecifikáciou ich zamerania
a obsahu [3, 4]. Vo svete je bežné skončiť bakalárske štúdium, zamestnať sa a až po dlhšom
čase pokračovať na magisterskom štúdiu – často v úplne inom odbore, lebo až v praxi sa
spozná, či výber študijného odboru v osemnástich rokoch, je aj pre tridsiatnika zaujímavý
alebo finančne atraktívny. V našej spoločnosti ešte stále akademická obec – študenti
i pedagógovia – považuje bakalárske vzdelanie za „nedovzdelanie“ a nie za to, za čo ho
považuje aj vysokoškolský zákon – za prvý stupeň celoživotnej cesty. Oblasť vzdelávania
a oblasť profesijnej sebarealizácie sú u nás doposiaľ oddelené [1].
Zároveň sa však VŠM snaží etablovať ako samostatná a plnohodnotná slovenská vysoká
škola. Ako prvá a ešte stále jediná súkromná vysoká škola to nemá jednoduché, ale po
počiatočnej nedôvere okolia a po prijatí novely vysokoškolského zákona, ktorou sa všetky
typy VŠ zrovnoprávnili, sa situácia výrazne zlepšila.
Úzke prepojenie VŠM na City University zároveň umožňuje podieľať sa na jej
medzinárodných programoch, teda prostredníctvom svojich učiteľov participovať na
programoch partnerských pracovísk v Bulharsku, Českej republike, Grécku a Rumunsku.
Túto spoluprácu trvale a systematicky prehlbuje, pretože ponúka rad výhod. V prvom rade je
to výraznejšia špecializácia učiteľov. Nemusia vyučovať veľký počet predmetov, ale iba
jeden-dva – a rotovať medzi partnerskými pracoviskami podľa potreby a koordinovaného
rozvrhu. Hlavne americkí lektori si pochvaľujú, že im to umožňuje rozpoznať a začať chápať
špecifiká jednotlivých krajín. Ďalšou výhodou je racionálnejšie využitie zdrojov. Napríklad
učebnice – pre slovenských študentov inak veľmi drahé – putujú s spolu s učiteľmi. Študenti
si ich na potrebnú dobu prenajímajú za symbolickú cenu. Tým sa investície vložené do nich
rýchlejšie vracajú, takže škola je schopná zabezpečiť ku všetkým predmetom ich najnovšie
vydania – a pritom udržať školné na akceptovateľnej úrovni. Len pre porovnanie: Školné,
ktoré je jediným podstatným zdrojom príjmov VŠM, je v šk. roku 2003/2004 iba 63 tisíc
SKK, kým príspevok štátu verejným vysokým školám na jedného študenta sa pohybuje od 75
do 140 tisíc SKK.
Globalizácia obsahu vzdelávania na VŠM
Prvý faktor globalizácie obsahu vzdelávania je študijný program VŠM, ktorý vychádza
z programu City University. Druhým je medzinárodné zloženie učiteľského zboru. Približne
polovicu lektorov tvoria cudzinci, dlhodobo pôsobiaci na Slovensku buď priamo ako
zamestnanci školy alebo v pobočkách zahraničných firiem. Aj medzi slovenskými pedagógmi
je výrazný podiel takých, ktorí v minulosti dlhodobo pôsobili v zahraničí. Tretím
globalizačným prvkom je používanie angličtiny ako vyučovacieho jazyka. V súvislosti so
vstupom do EÚ sa plánuje postupné vyučovanie aj ďalších cudzích jazykov.
Mení sa aj národnostné zloženie študentov, stúpa počet cudzincov. Nie je to ešte podstatný
podiel (asi 5%), ale vzostup je trvalý. Výmenu študentov, predovšetkým v projekte Erazmus,
chceme trvale rozvíjať. Existujúca sieť kooperujúcich pracovísk CU by mohla byť vhodnou
východiskovou základňou takéhoto projektu.
Diaľkové štúdium ako faktor uľahčujúci dostupnosť vzdelávania
Veľa vysokých škôl vo svete vzniká alebo sa rozvíja s úmyslom poskytovať vzdelávanie
najmä, alebo výlučne pre diaľkových študentov. Prvou, ktorá sa vydala touto netradičnou
cestou, bola britská Open University už v šesťdesiatych rokoch uplynulého storočia. Dnes sa
počty podobne orientovaných vysokých škôl dajú rátať na stovky. Aj Vysoká škola
manažmentu a jej materská City University Bellevue v Seattli, USA, patria medzi ne. Na
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VŠM tvoria diaľkoví študenti zhruba tretinu poslucháčov, na City University Bellevue je ich
prevažná väčšina.
Formou realizácie sa diaľkové magisterské a bakalárske štúdium na VŠM líšia. Študenti
magisterského štúdia vytvárajú pevné študijné skupiny, školu navštevujú blokovo (cez
víkendy), pričom si vždy zapisujú len jeden predmet – každý z nich trvá približne mesiac.
Pred začiatkom kurzu dostanú učebnicu a sylabus s povinnosťami, ktoré musia splniť. Pri
návštevách školy komunikujú s lektorom. Jeho úlohou je hodnotiť ich vedomosti a
poskytovať konzultácie. Konzultácie sa často málo líšia od prednášok. Naši študenti totiž
považujú lektora za primárny zdroj poznatkov a svoju úlohu chápu značne pasívne. Nie „my
sa učíme“, ale „lektor nás to naučí“. Vedenie školy hľadá (a aj nachádza) stratégie, ako túto
pasivitu prekonať.
Na bakalárskom štúdiu si študent môže zapísať viac predmetov – ale na celý trimester naraz.
Študenti pracujú individuálne, komunikácia medzi nimi a učiteľom prebieha spravidla cez
Internet. To umožňuje vysokú flexiblitu komunikácie, ktorá je potrebná pre študentov
zaťažených pracovnými a rodinnými povinnosťami. Mnohí z nich totiž odišli zo školy
a nastúpili do práce, aby si dokázali hradiť školné. Viacerí preto pôsobia v zahraničí, dokonca
v zámorí. Miesta a účely ich pobytu sú mimoriadne pestré. Súčasnou raritou je napríklad
študent pôsobiaci v mierových jednotkách OSN na Cypre.
Citlivým miestom dialkového štúdia je riziko podvádzania – študentove povinnosti by ľahko
mohol vykonávať niekto iný. V snahe tomu zabrániť VŠM uplatňuje rôzne stratégie
verifikácie vedomostí s prísnymi postihmi za prehrešky – až po vylúčenie zo štúdia. Všetci
študenti musia docestovať na skúšky, iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môžu
vykonať skúšku pod dohľadom zahraničného vysokoškolského pracoviska.
Budovanie záujmu o celoživotné vzdelávanie
Nevýhodou štúdia prostredníctvom internetu je izolovanosť študenta, ktorý sa so všetkými
problémami musí obracať na svojho učiteľa. To jednak zvyšuje záťaž učiteľa, jednak
študentovi bráni spoznať vedľajšie spoločenské atribúty vzdelávania, akými sú kolegialita,
súťaživosť vo vedomostiach, vytváranie celoživotných pracovných a priateľských vzťahov
a pod. V snahe minimalizovať tieto negatívne faktory a znížiť záťaž učiteľov, začínajú na
internete vznikať „virtuálne triedy“. Zmena spočíva vo vytvorení malého kolektívu, ktorý
postupuje synchronizovaným tempom. Semester má opäť pevný počet týždňov, úlohy a
skúšky majú presne dátované termíny. Ako „kompenzáciu“ študenti získajú virtuálnu „triedu“
[2], t.j. priestor na stretávanie sa a výmenu poznatkov. Tieto aktivity sa pritom stávajú
kľúčovými – študent je hodnotený aj podľa účasti na nich. Zásadne sa mení postavenie
učiteľa, čo sa odráža aj v zmene jeho profesného titulu na „poradca“ (angl. facilitator –
doslova „ten, kto uľahčuje”). Jeho úlohou nie je „učiť“, ale dohliadať na primeraný
a zmysluplný priebeh výučby. Zasahuje najmä vtedy, keď diskusia viazne alebo sa uberá
nevhodným smerom. Ani vtedy však neprikazuje, ale navrhuje: Čo keby sme sa ešte zamysleli
nad touto otázkou...? Dá sa problém riešiť inak...? Súhlasili by ste s týmto
riešením...?„Učiteľmi“ v pôvodnom zmysle slova sú skúsenejší a bystrejší spolužiaci.
Častokrát sa o prítomnosti učiteľa nedá vlastne ani hovoriť – každý učí ostatných to, čo
pochopil (alebo si myslí, že pochopil).
Samozrejme, tento druh štúdia nie je vhodný pre každého pre vysokú časovú náročnosť a
potrebu maximálnej koncentrácie. Na to, aby externý študent popri svojich pracovných
a rodinných povinnostiach zvládol výučbu s prísne sledovanou účasťou a prísnymi časovými
limitmi, musí byť sebadisciplinovaný, mať dobré predbežné vedomosti, byť ochotný
samostatne sa učiť a deliť sa o svoje poznatky so spolužiakmi. Mnohé vysoké školy preto
požadujú dosiahnutie duševnej zrelosti (spravidla vyjadrenej vekovou hranicou 21 rokov)
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a prax v študovanom odbore (obyčajne 2 roky). Na druhej strane, ako potvrdzujú osobné
skúsenosti, šťastne konštituovaná skupina vytvára synergický efekt, ktorý výrazne akceleruje
absorbovanie požadovanej látky. Keďže všetci študenti sú profesionáli v odbore, štúdium
môže byť veľmi intenzívne. Napríklad dĺžka semestra sa dá skrátiť zhruba na 50% pri
zachovaní obsahu i rozsah látky denného štúdia.
Aby sa kontakty a výmena skúseností systematicky rozvíjali, ku klasickým „domácim
úlohám“ pribúdajú „diskusné témy“. Lektor navrhne tému, ktorá nemá jednoznačne
definované riešenie. Študenti musia navrhnúť riešenia, zaujať analyticko-kritický postoj
k riešeniam svojich spolužiakov, ako aj porozumenie k ich názorom. Môžu kolegov požiadať
o pomoc – a ich povinnosťou je poradiť. Žiadosť sa nepenalizuje, za pomoc pribúdajú dobré
body. Akonáhle sa stanovisko zjaví na výveske, ktokoľvek ďalší môže naň reagovať bez
ohľadu na to, či už uverejnil vlastné. „Originálne“ stanoviská sa dokonca ani nevyžadujú.
Zmysluplné rozvinutie myšlienky, jej kritická analýza, spojenie niekoľkých názorov do
nového, odlišná argumentácia v prospech niektorého stanoviska, či proti nemu – to sú
príklady spôsobov, ako sa dá do diskusie zasiahnuť a „zarobiť body“.
Diskusia neprebieha v reálnom čase. Nielen preto, že by to bolo organizačne náročné (študenti
sú zamestnaní a môžu sa nachádzať na všetkých kontinentoch), ale hlavne preto, aby
odpovedali premyslene a uvážlivo a nezapĺňali priestor slovným balastom. Študent odpovedá
vtedy, keď mu to časovo najlepšie vyhovuje a reaguje len na príspevky, ku ktorým cíti
potrebu sa vyjadriť. Táto voľnosť spravidla nemá negatívny vplyv na úroveň debát. Skôr
naopak, odpovede zostavené bez časového stresu – nevyhnutne sa dostavujúceho pri potrebe
okamžite reagovať – sú lepšie premyslené a podporené racionálnejšími argumentmi. Mnohí
študenti pred ich formulovaním prehľadávajú internet a pátrajú po informačných zdrojoch.
Takto si nielen rozširujú poznatky, ale učia sa aj „neobjavovať objavené“. Známou slabinou
slovenských vysokoškolákov je práve neschopnosť vyhľadávať, využívať a konfrontovať
informačné zdroje. V tomto type štúdia by to pre nich malo fatálne dôsledky.
Záver
Aj našich študentov treba motivovať k aktívnemu prístupu k vlastnému vzdelávaniu v
najširšom zmysle slova [2,5]. Preto CU-VŠM pristúpilo k budovaniu virtuálneho prostredia.
Zatiaľ sú internetové diskusie iba podporným aparátom a realizujú sa medzi medzi
pravidelnými konzultáciami. Prechod na úplnú formu totiž nie je možný bez radikálneho
prepracovania obsahu kurzov, inak napísanej študijnej literatúry, špecializovanej prípravy
učiteľov a rozsiahlych investícií do informačných technológií. Navyše by takto výrazne
zmenené štúdium bolo asi treba opätovne akreditovať. Súčasná etapa sa preto považuje za
pilotnú, spojenú so získavaním skúseností a vytváraním návykov na strane učiteľov a
študentov.
Odozva študentov je pozitívna. Oceňujú najmä flexibilitu pri vypracovaní riešení, možnosť
vidieť a analyzovať rôzne riešenia toho istého problému vytvorené spolužiakmi. Aj vtedy,
keď nevyžadujeme hodnotenia prác kolegov, objavujú sa spontánne. To naznačuje, že o túto
zložku vzdelávania majú študenti prirodzený záujem. V slovenskom vysokoškolskom
vzdelávaní hrá zatiaľ iba okrajovú úlohu, hoci už Platón pripisoval schopnosti argumentovať
primárnu úlohu v rozvíjaní myslenia. Z toho vyplýva, že aj keď tieto metódy sú možno iba
znovuobjavovaním už známeho a jeho aplikáciou modernými prostriedkami, ide o inšpiráciu,
ktorú nesmieme zavrhnúť. Naopak, popularita informačných technológií medzi mládežou sa
môže stať nástrojom, pomocou ktorého sa rozvíja ich schopnosť poznávania a kritického
hodnotenia. Ak sa to podarí, bude to výrazný prínos k zvýšeniu kvality vzdelávania. A aby sa
to podarilo, netreba zasa tak veľa – iba organicky včleniť prvky platónovského dialógu do
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obsahu učebných plánov. Je symptomatické, že práve súkromné vysoké školy, ktoré musia
tvorivo hľadať cesty ako získať študentov, prichádzajú s iniciatívami v tejto oblasti.
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Intelektuální kapitál - těžiště transformace personálních funkcí v organizaci
Otakar Němec
Začátek 21. století je pomyslným časovým přelomem nástupu určitých kvalitativních změn,
které jsou ve společnosti přítomny řadu let, často ve své latentní podobě. Řada informací však
signalizuje, že tyto změny a trendy sílí a v novém kontextu nabývají na významu. Také oblast
personálního managementu podléhá určitým změnám, které nacházejí výraz v nových
kategoriích a pojmech. Takovým pojmem, který se zmocňuje nové reality, je intelektuální
kapitál, který je strukturální kategorií a absorbuje do sebe novou kvalitu společenských,
technologických, finančních, obchodních, výrobních a mnoha dalších vztahů.
90. léta minulého století byla počátkem, kdy se termín intelektuální kapitál začal
frekventovaněji používat. Počátečním impulsem pro analýzu nových skutečností bylo to, že u
některých velkých společností, především v oblasti informačních technologií, se objevil
dosavadní teorií těžko vysvětlitelný rozpor mezi účetní hodnotou aktiv a tržní hodnotou těchto
aktiv. Tržní hodnota aktiv mnohokrát převyšovala nominální hodnotu a tento rozdíl byl za
stávajících podmínek nevysvětlitelný např. mechanismem nabídky a poptávky, pozitivními
očekáváními, apod. Jestliže tržní hodnota společnosti na burze představuje jedno, dvoj, nebo
trojnásobek její účetní hodnoty, můžeme říci, že se jedná o stabilní společnost s dobrým
výrobním programem, slušným podílem na trhu, stabilním zázemím a schopností v relativně
dlouhodobém horizontu přinášet určité zisky. Jestliže však tržní hodnota společnosti
představuje deseti, dvaceti nebo více-násobek její účetní hodnoty, musíme říci, že hodnota
firmy je buďto na krátko vyspekulována, nebo hodnotu firmy vytváří jakési neznámé faktory
ukryté uvnitř společnosti. Co to je, co tak významně zvyšuje tržní hodnotu společností ?
Jedním z vysvětlení je, že je to právě fungování intelektuálního kapitálu, který zásadním
způsobem zvyšuje hospodářské výsledky společností, že je to nehmotné vlastnictví ukryté
uvnitř společnosti v podobě schopnosti jejich zaměstnanců vytvářet nejen konkurenční
výhodu na trhu, ale vytvářet další hodnotu firmy. Současná tržní ekonomika se orientuje nejen
na vyjádření a zajištění přímých finančních přínosů, ale též na vyjádření nehmotných forem

89

kapitálu, které u špičkových firem představují více jak 90 % jejich tržní hodnoty. Vyjadřování
hodnoty firmy se tak více orientuje na schopnost udržení klíčových zaměstnanců, podchycení
a maximální využití jejich znalostí, schopnost inovace a modernizace a hodnotu firemní
značky, než na zvyšování např. základního jmění. Do popředí ratingů se dostávají firmy,
jejichž technický a technologický potenciál je shodný s finančně daleko silnějšími
konkurenty, počet zaměstnanců pracujících ve firmě je velmi omezený, ale schopnost
vyhledání, zaznamenání a inovace intelektuálního potenciálu potřebného k vytvoření
konkurenční výhody je využita maximální možnou měrou.
Tradiční způsoby dosahování podnikatelské výkonnosti byly zaměřeny především na
efektivní vynakládání různých forem hmotných aktiv – základních prostředků – stroje,
zařízení nemovitosti, oběžných prostředků - finanční majetek, zásoby, pohledávky, atd.
Měření této efektivnosti je také detailně propracováno a jako východisko získávání informací
jsou zde základní účetní výkazy – rozvaha a výsledovka.
Dnešní podnikání je založeno v mnoha případech na kvalitativně jiných podmínkách.
Tradiční pohled na řízení podnikatelských procesů a měření hospodářských výsledků
přestává fungovat. Nastupující etapa je charakterizována jako éra informačních
technologií a specifického know-how. Oblasti jako jsou informační a komunikační
technologie, speciální bankovnictví, biotechnologie nebo výzkum a vývoj
v automobilovém průmyslu patří k nejziskovějším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům.
Intelektuální kapitál, který se v úspěšných společnost podílí zásadním způsobem na tvorbě
hodnoty, lze chápat jako komplex nehmotného vlastnictví znalostí, dovedností, postupů,
procesů, aplikovaných zkušeností, technologií užívaných v organizaci, vztahu se zákazníky,
profesních a profesionálních dovedností, které vytvářejí další hodnotu a konkurenční výhodu
firmy na trhu.
V různých informačních zdrojích se objevují různá schémata, která různým způsobem
popisují strukturu intelektuálního kapitálu. Téměř vždy se však setkáváme s následujícími
pojmy.
Lidský kapitál představuje tu část intelektuálního kapitálu, která se koncentruje
v manažerech, specialistech a zaměstnancích organizace. Můžeme ho popsat jako soubor
intelektuálního jmění, které je společnost schopna přetvořit v konkrétní hodnotu. Lidský
kapitál je hlavní hybnou silou tvorby, inovace a hodnoty intelektuálního kapitálu.
Strukturální kapitál je soubor všeho, co zůstává ve firmě, abstrahujeme-li ho od
pracovníků. Patří sem organizace firmy (organizační struktura, organizační normy,
nařízení a postupy), procesy, manuály, firemní dokumentace, pracovní postupy,
zákaznické databáze, technologie, software, značky, patenty, vynálezy.
Zákaznický kapitál je souborem všeho, co charakterizuje vztah firmy k jejím
zákazníkům, jako např. tržní podíl, segmentace trhu, znalost produktové značky,
spokojenost zákazníků.
Organizační kapitál popisuje schopnost firmy vytvářet přidanou hodnotu pomocí
firemních procesů a inovovat, vytvářet a zlepšovat současné metody tvorby přidané
hodnoty, produkty a služby, výrobní postupy, nové patenty, ochranné známky a další
formy nehmotné vlastnictví.
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Inovační kapitál popisuje schopnost firmy inovovat, vytvářet a zlepšovat současné
metody tvorby přidané hodnoty, produkty a služby, výrobní postupy, nové patenty,
ochranné známky, a další formy nehmotné vlastnictví firmy. Inovační kapitál tvoří
nejen vlastní inovace, ale též metody a postupy inovací, jejich dokumentování,
publikování a využití pro další složky intelektuálního kapitálu.
V různých typech podnikání hrají jednotlivé položky intelektuálního kapitálu odlišnou roli.
Řízení intelektuálního kapitálu za svou krátkou dobu zatím nepředstavuje ustálenou
manažerskou disciplínu, zpravidla je spojeno s úsekem řízení lidských zdrojů a koordinátorem
procesu rozvoje intelektuálního kapitálu je personální manažer nebo manažer z oblasti
informačních a komunikačních technologií. Pro úspěšné naplnění této role je nezbytné, aby
lidé v touto pracovní náplní zvládli širokou oblast znalostí, které nejsou běžnou součástí jejich
funkcí.
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Vzdělávání podnikatelů a manažerů dnes a snad zítra!1
Max Fischel
I když opět existují nostradamusovské předpovědi o konci světa2, často spojované i se
zánikem vedoucí úlohy USA3 a také nikoli právě optimistické vize budoucnosti, můžeme si i
nadále klást otázky, jaký má být obsah a jaká má být forma vzdělávání současných a
budoucích podnikatelů a manažerů4! Těmito otázkami se někdy zabývají i úředníci, kteří
vydávají certifikace pro výuku managementu na školách – bohužel v rámci mnohým z nás
zcela neznámých kriterií, kvalifikace členů různých komisí atp.5. Jistě zde pracuje i mnoho
pedagogů, kteří mají „ruku na tepu manažerismu“ u nás, a tedy znají potřeby manažerského a
podnikatelského vzdělávání. Z praxe však vím, že úředník ve veřejné správě, a zvláště pak ve
státní správě, nemá vůbec čas sledovat jak literaturu z oblasti, v níž musí rozhodovat, tak
nemá ani velké časové možnosti komunikovat s kapitány našeho průmyslu, stavebnictví,
dopravy atd. Navíc – knihovny škol, úřadů a státní knihovny nemají ani peníze na nákup
1

Tato přednáška byla zpracována pro 6.ročník mezinárodní konference na téma „Lidský kapitál a investice do
vzdělání“ (nikoli „vzdělávání“!), 23.- 24.září 2003. Konferenci organizovala Vysoká škola finanční a správní
spolu s Bankovní akademií. Tato přednáška byla také autorem darována (v době 1. varianty) posluchačům (resp.
do sborníku) pracovního semináře EDMAN 03 (konané v Brně Práv. fak. MU v Brně ve dnech 28.8.2003) a
spoluorganizovanou Sdružením EVIDA (Plzeň). Autor upozorňuje i tímto na roztříštěnost a nekoordinovanost
akcí na totožná témata – tedy hazardováním času, enegií atd. odborníků! Ale náš svět je tak bohatý, že můžeme i
hýřit!
2
Např. román, který napsal Američan Tom Coraghessan Boyle „World´s End“ (Sonderausgabe, vyd. Amazon,
květen 2003, NSR)
3
O konci hegemonie USA píše ve své knize např. E. Todd. Zdůrazňuje konec této dnešní velmoci jako symbolu
konce jedné kultury, analogické zániku SSSR.
4
Je asi možné připustit, že podnikatel a manažer jsou (dvojvaječná) dvojčata: podnikatel (držitel vlastního nebo
cizího kapitálu) je manažerem (musí „zvládat“ nejen podnikání, ale i vlastní manažery ve firmě!); manažer musí
uvažovat podnikatelsky (a v praxi podniká – ovšem ve prospěch firmy, v níž je zaměstnán) a je tedy fakticky
také podnikatelem!
5
Osobní poznámka: sám jsem po rehabilitaci v r. 1990 chvilku pracoval na min. školství a měl jsem i možnost
posuzovat „jak se co dělá“ i v z hlediska kvalifikace mnohých „rozhodovatelů“ (mnozí z těch let ještě dnes –
např. ve výzkumném ústavu - působí!), takže nemohu hýřit optimismem o TQM v těchto oblastech! Nutno však
uvážit, že se mnoho od r. 1990 změnilo – hodnocení nechám stranou!
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novinek – knih, které jsou jedním z důležitých zdrojů informací pro hledání odpovědí i
v oblasti vzdělávání. A tak někteří kantoři vydávají vlastní peníze za odbornou literaturu, aby
v rámci svých výdělků na podprůměrné úrovni „stačili“ době. (Stížnosti manželek a milenek
těchto kantorů, že vydávají všechny peníze na pěstování vědy, nauk a umění, ponechme
stranou, neboť uvedení kantoři jsou nenapravitelní! Nebýt však „bláznů“, tak bychom ještě
dnes svítili loučemi!).
Vzdělávání podnikatelů a manažerů se odehrává v globalizovaném a stále více se
globalalizujícím světě a v Evropě plíživé orwelizace (termín Benjamina Kurase). Tyto
procesy „naši“ podnikatelé vnímají rozdílně, rozdílně se také na tyto procesy adaptují či jsou
nuceni se adaptovat. Ignorovat tyto procesy v přípravě, provádění a hodnocení vzdělávací
soustavy by bylo přímým popřením dědiců J. A. Komenského, za které se snad – přes
všechny peripetie vývoje našeho školství – můžeme ještě považovat.
Obsah a forma dnešní výuky stávajících (dnešních) podnikatelů a manažerů jsou někdy
odlišné od výuky budoucích podnikatelů a manažerů, v některých případech jsou rozdílné.
Stávající – dnešní podnikatelé si v mnoha případech „objednávají“ výklad „podnikání a
managementu“ podle potřeb firmy, v níž působí, tedy „na míru“. Tento stav nastává
v případech, kdy podnikatel a manažer ví, co neví, tedy, jaké znalosti potřebuje pro svoji
dnešní i budoucí práci. Asi mu kurzy, nabízené v mnoha reklamách, slouží jen jako orientace
v myšlenkovém bohatství nebo chudobě vlastních znalostí či mnoha vzdělávacích organizací,
škol atp. Zmíněná pestrá paleta akcí pro růst vzdělání podnikatelů a manažerů je odrazem
narůstajících znalostí školitelů starších i mladších, tedy těch, kteří mnoho znají a pamatují a
těch, kteří ještě tolik neznají a mnoho v manažerské praxi nezažili. Konkurence není de facto
v nabízených vědomostech, ale spíše v cenách jednotlivých kurzů: ceny za 6-ti hodinový
„seminář“ (jen podle názvu, nikoli ve smyslu vysokoškolského semináře) se pohybují od 14
500.- Kč po 1 200.- Kč podle toho, zda přednášející je z ciziny či z naší země – aniž by ovšem
mnozí odborníci podnikatelé a manažeři – účastníci těchto akcí rozeznali, které poznatky byly
opravdu přínosem a nové! Často jde samozřejmě spíše jen o společenskou záležitost
s přednostmi získávání potřebných kontaktů (dobrá známost, zejména s předsedou
představenstva některého finančního podniku ovšem „stojí za více než 15 tisíc korun“!).
I když nelze přeceňovat generační problém podnikatelů a manažerů při vyhledávání
vzdělávacích kurzů, přeci jen je účelné si uvědomovat, že podnikatele a manažery vzdělané
v dobách minulých lze rozdělit do dvou skupin: ty podnikatele a manažery, kteří i v době
minulé mohli vyjíždět a také vyjížděli na studia do kapitalistického zahraničí a ty podnikatele
a manažery, kteří se učili pouze v socialistické škole řízení (nikoli podnikání – což je nutné
rozlišit od podnikavců a jejich „práce“). Prvá skupina si jen doplňuje vzdělání, druhá skupina
musela začít od počátku kapitalisticky podnikat a kapitalisticky zvládat situaci (tj.
manažerovat – když vezmeme v úvahu, že „to manage“ je také „zvládat“!).
Pro již podnikající podnikatele a již řídící manažery jsou tedy nabídky vzdělávacích akcí
různých organizací i škol nutně obsahově odlišné od „nabídky“ studentům vysokých škol,
které budoucí podnikatele a manažery vzdělávají (někdy i vychovávají). Je tomu tak proto, že
potřeby těchto sociálních skupin jsou skutečně odlišné. Uvědomit si tuto odlišnost – to je
otázka kvality marketingu vzdělávacích institucí, rozborů návštěvnosti (vč. skutečných
důvodů resp. struktury důvodů navštěvování různých kurzů, „seminářů“ atp.), jakož i
ekonomického vyhodnocování samotné existence různých „školících“ zařízení a institucí.
Vysoké školy a střední odborné školy, jakož i podobné státní i soukromé vzdělávací
organizace poučují budoucí podnikatele a manažery podle vlastních nebo pronajatých
pedagogických sil či kapacit z praxe. Struktura výuky je velmi různá – od opakování
středoškolské látky z matematiky a statistiky, poznatků z různých výzkumů v podnicích,
kompilací ze starých a „nových“ knih a časopisů až po recitaci zahraniční literatury. (Vše je
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ovšem citátem, ať říkáme či kážeme či hlásáme cokoli6! To nové je vytvořeno z citátů
starších, třeba i mnohými zapomenutých poznatků, či dokonce v naší době nevhodných citací,
třeba z Grundrisse Karla Marxe, nebo výsledkem vzácné tvůrčí práce! Často jde ovšem jen o
myšlenkové konstrukce, dobře placené těmi, kteří nejsou příliš kritičtí k těmto konstruktérům
poznatků či k vynikajícím rétorům, kteří mluví dlouho, ale nic neřeknou nebo dokonce říkají
sice líbivé, ale přeci jen nesmysly7!).
Protože spojení manažerských škol s podniky není rozvinuto – kromě několika výjimečných
případů účinné spolupráce škol technického zaměření, regionálních univerzit a možná i jiných
– je problematika získání informací o skutečných obsahových potřebách v oblasti vzdělávání
a výchovy podnikatelů a manažerů nevelké. Navíc: i kdyby takové spojení existovalo ve větší
míře, kolik firem je ochotno přistupovat ke změnám v podnikání a managementu? Zvláště,
když firma dnes prosperuje! Nové či staronové poznatky ústí resp. mohou ústit do změn
v podnikání a managementu – a přeje si to dnešní management? Vždyť změna mnohé
ohrožuje!
Výše uvedené kritické otázky demonstrují, nakolik je poznávání struktury (či módněji –
architektury!) potřeb vzdělávání budoucích manažerů a podnikatelů komplikované, a často
narážející jen a jen na lokální zájmy jednotlivců a skupin a ignorující jednu ze základních
morálních zásad – pracovat pro blaho celku i pracoviště, katedry, školy!
Zmíněné soupeření a zákazníkům se podbízející nabídky vzdělávacích programů a
nejrůznějších kurzů ilustruje nejen širokou škálu či mozaiku poznatků, zařazovaných do
pojmu „odbornost podnikání“ a „odbornost managentu“, ale také skutečnost, že samo
podnikání v této oblasti bylo a v některých případech je stále velmi lukrativní záležitostí. Je
lukrativní záležitostí nejen pro podnikatele v této oblasti, ale je velmi vítanou a potřebnou
příležitostí pro mnoho učitelek a učitelů vysokých škol, kteří si odpřednášením několika lekcí
v daných kurzech mohou přilepšit k existenčnímu minimu platu vysokoškolského kantora. Jak
dlouho ještě bude trvat tento stav? Kdy budou k dispozici informace o tom, jaký je zájem o
nabízené kurzy, jaká je účast na těchto akcích (také z hlediska účasti dopoledne a
odpoledne!). Kolik kurzů bylo zrušeno pro nezájem potenciálních zákazníků? Moje osobní
zkušenost vede k závěru, že mnoho nabízených kurzů mnoha vzdělávacích podniků musí být
dotováno velkými podniky, že mnoho barnumské reklamy v této oblasti je vyhazováním
peněz, že sama kvalifikace organizátorů těchto kurzů je někdy prabídná jak z hledisek obsahu
výuky, tak z hlediska schopností cokoli zorganizovat. A navíc: díky odborným časopisům a
deníkům, které se věnují podnikání a managementu výhradně z hledisek praktických a zcela
odmítají teorii daného oboru či trošku vyšší nároky na čtenáře, kurzy k základům podnikání a
managementu jsou již zcela mimo program vzdělávacích firem. Přitom je zcela přehlížen
význam teorie pro praxi a skutečnost, že bez teoretické orientace a systémového myšlení, vč.
matematického, nelze pořádně zvládat (tj. manažerovat) podnikání a řízení.
Bez teoretického vzdělávání se v budoucnosti neobejdeme
Při různých příležitostech v rámci vzdělávání podnikatelů a manažerů v kterékoli oblasti se
často setkáváme s poznámkou: „To je teorie - v našem podniku, firmě, úřadě atd. je to jinak,
… to se nás netýká!“ Takové poznámky jsou vyslovovány jak o přestávkách, tak při
hodnocení různých kurzů pro manažery z mnoha sfér našeho života a podnikateli. (Někteří

6

Viz MF – Sborník přednášek v rámci vzdělávání manažerů v Ostravě – vzdělávání organizované DTO
Jako příklad může posloužit heslo o „lidských zdrojích“ na místo pojetí „lidského kapitálu“, proniklé i do
nejvyšších vládních míst! Přitom „rezorty“, které mají vzdělání na starosti, myšlenku vytvoření solidnějšího
bádání v oblasti využití, kultivace a akumulace lidského kapitálu, zatím odmítají. (Ano, rezortismus v byrokracii
– to je také bariéra pro růst poznání a zejména pro uskutečnění účelných, nikoli účelových, změn!).
7
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studenti, kteří již pilně vydělávají, vyslovují podobné poznámky také – ovšem jen
k přednáškám těch kantorů, kteří praxi podnikání a managementu viděli jen z Concordu!).
Jak tomu je opravdu se vztahem teorie a praxe při vzdělávání v oboru, který je nazván
„management“ nebo „řízení a organizace“ nebo „etika v managementu“, podnikání atd. atp.?
Především bude účelné si říci, jak rozumět pojmům teorie a pojmu praxe! Je to účelné proto,
že sám pojem „teorie“ a „praxe“ má různé interpretace, tj. je vykládán a pojímán různě.
Teorie jako výsledek duševní, intelektuální činnosti zahrnuje poznatky získané pozorováním
objektů (přírody, člověka, skupin lidí, celých společností, Vesmíru) a tvorbu různých
myšlenkových soustav: tak například vznikly různé teorie o vzniku, vývoji a možném zániku
Vesmíru, o „společenském výběru“ (nejen ve smyslu Darwinismu, ale i při výběru a
uspořádání hodnot), o uspořádání firmy (v teorii organizace), o cílevědomém působení na
podnik (teorie řízení), o podněcování lidí k práci (teorie stimulace), o využití zájmů, přání,
cílů lidí (teorie motivace lidí), o uspořádání vztahů mezi lidmi a skupinami z hlediska moci,
rozdělení působností (práv, povinností, odpovědnosti) – např. v právních teoriích,
organizačních teoriích, psychologických teoriích atd.atd. Také potřeby stavět domy,
pyramidy, sledovat pohyb nebeských těles atd., vedly postupně k formulování základů
různých logik (formální, matematické či jiné logiky) a matematiky (teoretické, algebry,
infinitezimálního počtu, teorie množin, matematické kybernetiky, teorie informace atd.).
Mohli bychom pokračovat výčtem všech součástí duchovní kultury (např. vznikem
perspektivy v malířství, což byla opravdu revoluce v teorii i praxi tohoto oboru výtvarného
umění. Stavebnictví a architektura jsou vůbec krásnou kombinací teorie a praxe!).
Praxi lze chápat jako materializaci poznání, jako čin, práci, konání, jednání – prostě to
„viditelné“, realizované v nějaké materii. Jsou ovšem i jiná pojetí: mluví se o praxi výuky – ta
není přímo hmatatelná, je však znatelná a sledovatelná (třeba podle toho, zda posluchač zívá,
při výuce spí – to je pak špatná praxe výuky!). Praxe – práce, výkon, činy – probíhají tak, že
nejprve mozek dá instrukce k tomu něco udělat (od pohybu až po vytvoření třeba sochy nebo
spočítání výsledovky v účtárně) – tedy z myšlení vznikne „čin“! Ale i naopak: zkušenost
z práce, z jednání, z chování lidí, z využívání třeba stolního počítače, ze zlobení s dětmi nebo
s vlastním mužem nebo přítelem, ze zklamané či neopětované lásky, náš mozek (a chcete-li –
i srdce) vyvozuje závěry. Vyvozuje je metodami indukce a dedukce – vědomě či nevědomě,
pudově, přirozeně – a tvoří si vlastní názor, představy, přání, teorie. (I utopie jsou teoriemi, i
představy o ráji v nebi nebo na Zemi – to vše patří do teorií)8.
Z teorií i ve výše vysvětleném pojetí se tvoří postupně jednotlivé obory duchovní kultury,
které dostaly názvy věda, pavědy, nauky, víry, umění: existuje tedy matematika jako věda a
všechny další exaktní vědy, existují empirické nauky (jako psychologie, čerpající poznatky
především z empirie či ekonomie, jejíž jen část používá matematiky a modelování pro
experimenty - tedy je zčásti vědou a zčásti naukou, existuje disciplina „historie umění“ jako
naučná disciplína atd.) a celá řada dalších členění a oborů. Podle dělby práce v duchovních
oborech vznikly vývojové, výzkumné a jiné ústavy, katedry na školách, předměty výuky,
skupiny profesionálů v daném oboru a skupiny podvodníků (kteří vydělávají na lidské
nevzdělanosti, když vše co hlásají, považují nejen za vlastní objev, ale dokonce za „vědu“).
Poznání a poznatky z poznání plynoucí, z uplatňování poznatků v praxi a naopak ze studia
praxe a přetváření poznatků z praxe a zobecňování poznatků z praxe – se stále vyvíjí, tedy
roste informační bohatství lidí a společnosti; tento kvalitativní a kvantitativní růst znamená i
změny poznatků, vč. odmítání poznatků minulosti (někdy jen z důvodů módnosti býti „in“,
nebo dokonce z neznalosti), jejich překonávání, nahrazování novými. To je změna, která
ovšem různé badatele ohrožuje a jiným dává příležitosti ke kariéře, ke slávě, nebo jen
k radosti z tvorby.
8

Omlouvám se za uvádění těchto banalit, neboť pro mnohé jsou i tyto banality jen teorií!
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Vše (tj. vytváření teorií /to je také činnost, práce/, práce při tvorbě hmotných statků, služeb,
výuka, atd.) se ovšem děje za peníze9. Nesmíme totiž zapomenout na skutečnost, že teoretici i
lidé praxe vytvářejí statky – zboží; jejich prodej – najdou-li kupujícího – jim slouží k obživě,
k životu (bídnému u těch, kteří svoje poznatky neumějí prodat, skvělému, kteří jsou skvělými
obchodníky se znalostmi či neznalostmi!). A jak známo, je zboží vynikající, dobré, průměrné,
špatné, zcela závadné. Tak je to i s teorií a praxí: jsou teorie módní a moderní, trvalé,
zbytečné, užitečné, vykonstruované, odpovídající praxi či předvídající praxi atp., právě tak
jako jsou např. hračky pro děti (výsledky hmotné, pracovní i duchovní činnosti) zdraví
škodlivé, dobré atd.. Všimněme si, že maminky poučené o škodlivosti některých hraček, je
přesto svým dětem kupují! Tak je to i s teoriemi: kdo zná, tak kupuje i špatné nebo přímo
škodlivé teorie. Mnohdy je to i proto, že v povaze některých našich současníků je vžito tzv.
„řiťolezectví“, související mj. s tím, že nic našeho není dobré, že jen cizí (dříve sovětské, nyní
americké) zboží je kvalitní – jak v teorii, tak v praxi. Váže to také na skutečnost, že mnoho
našich lidí zná pouze česky a učit se nebudou – jak pravil jeden úředník: „když cizinec něco
od našeho úřadu chce, ať se naučí česky!“.
Není rozumné oddělovat teorii od praxe či dokonce považovat teorie pro praxi za zbytečný
přepych. Přepych nastává jen tehdy, když se kupuje či utrácí peníze za špatné zboží tzv.
teoretiků. I když mnozí tito teoretici říkají, že mají stálý styk s „praxí“, je třeba upozornit na
to, že k „praxi"“přistupují již s hotovými „recepty“, jak praxi napravovat. Jsou i tací, kteří si
v hlavičce vytvoří jakýsi model a k němu přiřazují skutečnost (třeba podnikovou). Pak zjistí
odchylky a „napravují“ – za nemalý peníz – podnik. Výsledky bývají katastrofální. To poznal
již Henry Ford, a proto prohlásil nejen bankéře, ale i profesory za příživníky! (Konkrétně se
tato skutečnost promítá například do tzv. teorií „učící se podnik“, „inteligentní podnik“,
„století vzdělanosti či vědění“10, „teorii“, že „informace není znalost či znalost není
informace“, nebo do hlásání myšlenky, že „manažer, který není schopen změnit sám sebe,
není schopen změnit svoji firmu“ – což dle mého přesvědčení vyžaduje „přeprogramování“
člověka, což není možné nenásilným způsobem11!, atp., atd.).
Nelze ignorovat skutečnost, že „jazyk“ teorie a „jazyk“ praxe se mohou a obvykle liší.
Řekneme-li např. „společnost“, lze tím „myslet“ podnik (třeba akciovou společnost) nebo
„společnost intelektuálních snobů“ nebo část lidstva nebo národní společnost atd.. Jazyk je
jediným zdrojem nedorozumění (v jazykové i mimojazykové komunikaci, což může být i
mlčení nebo mučení)!
Konečně je nutné evidovat atribut veškerého poznávání, veškerého dění, veškerých vztahů
mezi lidmi: konflikt. Střetávání zájmů, potřeb, cílů, motivů, stimulů, názorů, myšlenek
atd.atd. je součástí našeho světa (nemluvě o střetávání sil přírody s lidmi od ne-paměti!).
Tento konflikt je také součástí vztahu mezi teorií a praxí – nebýt těchto konfliktů a neustálých
snah je řešit, tak bychom tu asi nebyli. Zdůrazníme – mimo logiku uvedených faktů – že
krize, tj. nerovnováha – je „normálním stavem“, zatímco „rovnováha“ je stavem
9

Je vskutku „krásné“ (ve smyslu etické – viz Platon!), kolik našich profesionálů se aktivně účastní mnoha
mezinárodních a národních konferencí, kolik času (a peněz za nákup knih) věnují přípravě přednášek na těchto
akcích, aniž by dostali (naši) jedinou korunu za sponzoring těchto odborných setkání. Jak tedy amatérsky jednají
(neboť profesionál přeci zadarmo nedělá!).
10
Vyskytují se i nové názvy, charakterizující odlišnost „nové“ doby od „staré“: „znalostní ekonomika“ ve
spojitosti s „managementem znalostí“ jsou toho příkladem, i když připusťme, diskusním z hledisek skutečné
„novosti“ či „dočasnosti nového“. Viz např. kniha prof. Jana Trunečka „Znalostní podnik ve znalostní
společnosti“ – publikace neobyčejně bohatá na konspekty myšlenek mnoha slavných či slavených teoretiků i
několika praktiků managementu, vydaná v tomto roce (2003) v Professional Publishing . Uvádí bohatý seznam
literatury, z níž autor uvádí i „pro“ a „proti“ k nové terminologii resp. charakteristice „nového“ v managementu.
Ke knize prof. Trunečka viz také „Moderní řízení“ č.5/03 či zkrácený přetisk statě z MŘ v HN 26.5.03.
11
Což je ovšem něco zcela jiného než „něco se naučit“ a řídit se naučeným, pochopeným a v praxi
uplatnitelným!!!
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výjimečným! Toto se vztahuje i na nerovnováhy mezi teoriemi (vzájemně mezi nimi) a
teoriemi a praxí, a nerovnováhy mezi praxemi a praktikami! (Příklad: každý pohyb kapitálu je
výrazem snahy hledat rovnováhu, každé vzdělávání je snaha hledat rovnováhu mezi poznatky
a nevzdělaností, každý kurz s více kantory ukazuje na rozdílnosti pojetí s tím, že se zde –
s ohledem na ješitnost intelektuálů, postavení některých „teoretických monopolistů a
diktátorů“ s ohledem na opravdové tvůrce – hledá rovnováha velmi těžce. Totéž se týká např.
nerovnováhy televizního zpravodajství či novin, aniž by se ovšem rovnováha hledala – neboť
„money is money“ v této první velmoci světa!).
Vše výše (jen) konstatované se vztahuje na management a podnikání: na všechny otevřené
podsystémy firmy, podniku, úřadu, či dokonce (při vší úctě: ministerstva); jádrem
managementu je velení a vedení – ovšem jeho obsahové podsystémy jsou „marketingový
management“, „investiční management“, „personální management“ /spíše „management
rozvoje lidských schopností a jejich využití“/, „finanční management“, atd.atd.).
Řízení (management) je interdisciplínou: zahrnuje teorii i praxi, vědy, pavědy, nauky, umění,
víry (viz třeba kredo a vize podniku), umění, svědomí. To vše se pak „rozpadá“ (viz
„architektura soustavy“ na mnoho fází (informační: vyhledávání, sběr, uchovávání,
zpracovávání /vč. rozhodování/ a vysílání informace) a procesů (předvídání, plánování,
organizaci vč. koordinace, stimulaci, kontrolu) a velení či vedení spolupracovníků, tzv.
dovednosti a styly vedení atd. /Není nezajímavé, jak dělba práce mezi badateli a tzv.
„badateli“ oddělila znalosti od dovedností, stylů atd. v managementu! Přitom lze „dovednost“
považovat za znalost, právě tak jako zkušenosti/.
Řízením se zabývají nejrůznější teorie a vědy, nauky, víry (vč. náboženských12), kumšty atd.
Dějiny řízení (původně jen „organizace“) jsou bohaté na školy a „školičky“ řízení: začínají
Aristotelem (připomeňme „agrikulturu!), Platonem (utopie v „Ústavě“ s rysy diktátu, aby ti
„moudří“ mohli vládnout!), přes další a další utopisty13, revolucionáře, oportunisty atd.atd.
Jde-li o řízení podniku, vznikla i teorie firmy (analogicky jako „věda o vědě“). Vznikl
taylorizmus, fordizmus, batizmus, a pak nepřehlédnutelný počet škol a školiček
„managementu“, zahrnující např. řízení podle cílů, řízení výjimkou, informační řízení, školu
rozhodování, řadu psychologických (a pouze psychologických) přístupů k řízení vč. „human
relations“, technokratické řízení, manažerskou revoluci, strategické řízení, krizové řízení,
systémové řízení, řízení konfliktů, atd.atd. Všechny tyto přístupy k řízení více nebo méně
přispěly nejen k poznání, ale také k racionalizaci, růstu efektivnosti apod. procesů řízení, ke
zlepšování organizace, procesů rozhodování, matematizaci řízení, využití výpočetní techniky,
zlepšení komunikace v podniku, řešení konfliktů atd. nebo alespoň k uvědomění si problémů
v managementu! Všechny přístupy – kromě klasických (taylorizmu, fordizmu, batizmu,
gilbrethizmu, ganttizmu, a dalších, spojených s různými „Svazy inženýrů“ v USA, v ČSR
resp. za Rakouska-Uherska, v mnoha jiných zemích) – byly již spojeny s vysokými i
odbornými školami (u nás zejména zemědělskými a stavařskými, hutními a ocelářskými)
s technikami a univerzitami. Již na počátku 20. století vznikaly první poradny práce, později i
přeměněné v poradenské firmy. Ty poslední rostly jako houby po dešti po 2. světové válce:
kšeft poradenství nabyl rozsahu, který je analogický používání služeb psychologů a
psychiatrů ve vyspělých zemích, kde většina trpí stresem, depresemi, neuskutečnitelnými či
neuskutečněnými vzpourami proti vedoucím atd.
12

Viz např. Tadeusz Breza: „Bronzová brána“, m.j. o vypracované informační soustavě katolické církve, práci
„dřevorubců“, kteří „osekávají zbytečné větve z jednotlivých informačních kmenů“, aby se dopátrali jádra
problému pro rozhodování kardinálů! Lze jen litovat, že mnozí kantoři tuto knihu neznají – proto mohou pak být
i „novátory“ (objevovat „dávno objevené“)!
13
Campanellu, sira Thomase Mora, Bolzana; jakož i zločinnné utopie Hitlera, Stalina, a před nimi krásně snícího
R. Owena či antiutopie (realisty) R. Orwella; nelze vynechat stovky teoretiků a praktiků, kteří chtěli kultivovat,
zlepšit, zlidštit společnost! A to vše patřilo i ke snahám uskutečňovat nutný růst vzdělání !!!
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Jak jsem již uvedl, „školitelství“ a „poradenství“ se stalo výnosným kšeftem, protože
mnohému, jak zdůraznil jeden znalec managementu a lidí, „vás na Harwardu nenaučili!“.
Každý chce zpeněžit svoje zkušenosti, znalosti, neznalosti, hypotézy, postřehy apod. a poučit
podnikatele a manažery – protože mnozí z nich nemají čas číst, nedělají si čas na získání
poznatků, trpí předpojatostí (co se kdysi naučili, přeci platí i dnes!!! - tvrdí; v mnohém mají
jistě pravdu), dogmatizmem, spoléhají se jen na sebe a známé v bankách. Proto pro mnohé je
„management“ a „podnikání“ jen teorií, nepotřebnou pro praxi. Bohužel se mýlí a je těžké je
přesvědčovat o tom, že se mýlí! Především je těžké je přesvědčit o tom, že nelze oddělovat
teorii od praxe.
Poukáži na některé argumenty, jež dokazují spjatost teorie a praxe, či dokonce nutnost
spojovat teorii s praxí i v managementu (podnikání) jako interdisciplíně, jako součásti
duchovní kultury!
1. ignorovat skutečnost, že podnik resp.podnikatelé a manažeři firmy (ať s.r.o. nebo akciové
společnosti či jednotlivý živnostník) „operují“ (pracují, jsou činní) v prostředí vymezeném
zákony, politickými stranami (jež dnes determinují, zda se bude postupovat podle zásad
neoliberalizmu, konzervatizmu, „střední cesty“, sociál-demokratizmu, anarchizmu, nacizmu,
fašizmu, neofašizmu, terorizmu, kolektivizmu, socializmů a dalších a dalších –izmů a jejich
kombinací) – je nesmysl. Tedy je nesprávné ignorovat zákony, jakož i éthos společnosti,
minulost promítanou do přítomnosti a budoucnosti, kontinuitu a diskontinuitu. Právní normy,
jejich výklad, společenské prostředí, evropské a světové normy a tendence (vč. globalizace
resp. její pokračování z minulých staletí), standardy Evropské unie (vč. ISO) atd.atd. nejsou
teorií, ale praxí! Konkrétně to znamená, že žádný manažer nemůže považovat normy
(předpisy, zákony, příkazy vlád, úřadů atd.) – o účetnictví, daních, poplatcích, Občanský
zákoník, Obchodní zákoník (nemluvě o trestním zákonu!) za teorii, ale za fakt, skutečnost,
praxi. Nejde ovšem o to, jak jsou tyto normy dodržovány – zda jde jen o teorii, či opravdové –
PRAKTICKÉ14 – UPLATNĚNÍ! (Zejména u nás jsou požadavky jednat například „podle
zásad mravnosti“ (viz Obchodní a Občanský zákoník) spíše přáním, teorií než praxí! (Jde
ovšem o to, o jakou mravnost se jedná!). Tedy: ignorovat závazné normy vede ke krachu
firmy!
2. ignorovat ekonomické, sociální, ekologické, kulturní a další prostředí (okolí) – vyjádřené
poznatky věd, nauk a umění – je nesmysl, nerozumnost, cestou ke krachu firmy. Což opět
znamená – oddělovat poznání či rozlišovat mezi teorií a praxí – není moudré! (Vždy ovšem
jde o „kvalitu“ teorie a praxe, o rozlišení módnosti a věčné modernosti – což také závisí na
znalostech manažerů a podnikatelů! Není nutné „naletět“ všem módním výstřelkům v teorii,
neboť zejména v managementu jde často jen o přilepování nových nálepek na „staré láhve“,
„sudy“ atp.! Je ovšem faktem, že „láhve“ s novými nálepkami se dobře prodávají, zejména
těm, kteří neznají „obsah láhví“, sudů a jiných nádob! Dříve přeci platilo „vše sovětské je
příkladné“, dnes „vše z USA je vzorem!“).
3. v konkrétní podobě (realizovaných teorií v praxi) je nutné, aby manažer (podnikatel)
aplikoval a do praxe zaváděl např. strukturu norem jakosti a kvality, poznatky z teorie
managementu, jež přinesly dlouhodobý úspěch firmám, vč. poznatků o nutnosti provádění
změn ve strategiích, inovace ve veškeré činnosti (v managementu jako hlavě firmy, ve
výrobě, službách, informačních sítích atd., neboť bez adaptability na nové technologie,
poznatky atd. firma zkrachuje dříve nebo později). Opět jde o aplikaci poznatků, teorie v praxi
– s nutným přizpůsobením zahraničních zkušeností a teorií, jakož i „domácích“ poznatků a
teorií, podmínkám „mé“ vlastní firmy!

14

Je samozřejmě rozdíl mezi praxí a praktičností! Líbí se mi paradox mezi „praxí a praktičností“: pro někoho je
praktické totéž co praxe (třeba zlodějny, tunelování, porušování ©), praktické lze dovézt až do teorie praxe
(úspěšné nářadí /vercajk/ až do teorie a praxe), praxeologie (Kotarbiňski) a dalších oborů zkoumání!
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4. v jednotlivých podoborech managementu a podnikání není dobré ignorovat teorií: tak např.
používání matematiky a statistiky v managementu (a jde o teoretické disciplíny!!!) je dnes
nutností: kdo umí vyřešit obecnou rovnici „ax + b = c“, umí přeci vyřešit každou „konkrétní“
rovnici o jedné neznámé; kdo zná a ví, že „průměr“ je argumentem jen pro průměrné, používá
další „statistické momenty“; kdo nezná (teorii) ordinálního či kardinálního uspořádání, těžko
se (v praxi) orientuje v uspořádání hodnot. Tolik např. k exaktním teoriím (jako základům
věd). Dále: kdo souhlasí s absolutním neoliberalismem jedná určitým způsobem – dokonce
proti tradici Baťovy soustavy řízení, řízení a podnikání stovek našich „rytířů průmyslové
revoluce“, „hospodářského zázraku“ první republiky atd.. Kdo se ztotožňuje s bolševickou
teorií absolutní centralizace, nepotřebuje řídit jinak, než podle centrálních plánů a kádrového
pořádku (vůbec nepotřebuje marketing, uznání člověka za myslícího tvora atp.)! Kdo chce
absolutně kopírovat americké, japonské či německé soustavy managementu (jednostranně
propagované „taképoradci“, může sice nakrátko uspět, ale nikoli v našem prostředí myslících
lidí na delší dobu). Ale učit se přesto musíme, protože znalost jiných soustav managementu je
vždy obohacením naší praxe (v dobrém i špatném slova smyslu – i neúspěch (prohra) je
úspěchem, protože nás poučil).
5. v praxi managementu a podnikání vždy řešíme problémy, rozhodujeme – a to na bázi
vybraných a zpracovávaných (vč. interpretovaných) informací! Ignorovat poznatky (teorie,
obory poznání, disciplíny věd, nauk a umění) by bylo cestou podnikání a managementu do
zkázy! Proto dobrá teorie je možností uplatňovat ji v praxi a je dobré dobrou praxi zobecňovat
do dobrých teorií! Co je dobré a co špatné – to závisí na našich znalostech (zkušenostech,
poznatcích, cílech, zájmech, statečnosti, a mnoha dalších atributů osobností!).
Znovu a znovu je účelné, cílové, potřebné a nutné se zamýšlet nad spojováním,
neoddělováním, obohacováním teorie a praxe podnikání a managementu! (Relativně ucelená
kniha je z uvedeného hlediska např. učebnice pro SŠ a VOŠ RNDr Jiřího Handlíře,CSc „Management“, dávající studentovi stručný, ucelený a nikoli nenáročný přehled o celku
v jeho architektuře (vydal Computer Press 1998).
Úspěchy úspěšných – zdroj informací pro obsah (a formu) vzdělávání budoucích
podnikatelů a manažerů!
Proč někteří podnikatelé a manažeři dosáhli úspěchu ve svém oboru? Zkoumání „důvodů“
úspěchu15 těchto osobností je snad vodítkem pro vymezování obsahu i formy výuky
budoucích (možná i stávajících) podnikatelů a manažerů.
Níže uvedené přehledy16 ukazují, na základě jakých hodnot naši a zahraniční podnikatelé a
manažeři dosáhli (v minulosti) úspěchů.

15

Samozřejmě o tom, co je „vlastně“ úspěch, lze diskutovat dalších tisíce let! Shoda je možná v tom, že úspěch
je (obvykle!) výsledkem práce, charakteru a snů – a „pouze těm nejmoudřejším je dáno těšit se z volného času“,
jak napsal Dr Fay B. Nash (viz „Úspěch“ (FORBES), česky PRAGMA 1997, str.4. Literatury je na dané téma
přemnoho, např. od T.Schwartze aj.Loehra, P.H.Schmaldiensta,Angelo R.H. Donata, R.I. Suttona, H. Fuchse,
A.Hubera, K.Friedrichové, M. Stolpmanna…
16
čerpané z knížky „15 cest k úspěchu“ napsané Janem Hůlou, vydané GRADA Publishing (1999), a z knížky
Jaroslava A. Jiráska „Příběhy úspěšných“ , vydané EKOPRESS v r. 1998
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Hodnota úspěchu

Prostředky pro dosahování úspěchu

Prosperita firmy
Spokojenost zákazníků
- soulad zájmů akcionářů
a zaměstnanců
- plochá organizace
Totální kvalita
- zákazník jako partner
- schopní pracovníci
Ekonomický úspěch Podnikatelská slušnost
spokojený klient
Kvalitní a motivovaný tým
Týmová práce
- lidé, kterým lze věřit
Serióznost, sebevzdělávání,
profesionalismus
- kvalita
- píle
- soulad slov a činů
Povahové vlastnosti manažera
- komunikativnost
- spolupráce s lidmi
Růst hodnoty Spokojenost zákazníka
majetku firmy tvořivost
Chytří a šikovní lidé
- slušnost, poctivost
Spolupráce ve vedení
- vymezené kompetence
- hospodaření s časem
Skvělé produkty a technologie
- vysoká odbornost pracovníků
- vysoká motivace
Tvrdá práce
- morální oceňování spoluprac.
- individuální hodnocení
- poctivost
- odpovědná týmová práce
- dělba řídící práce
- široká informovanost
- znalost produktů ve veřejnosti
Spolupráce s lidmi
- max.péče o zaměstnance
- důvěra
- vize a prostředky dosažení vize
- transparentnost cílů pro zaměstnce
a zákazníky
Firemní kultura
- respekt a důvěra
- tvořivost
17

ve firmě a díky osobnosti

VW Škoda a.s.
Ing.V. Kulhánek
Eurorest
Ing. M. Šole
Fischer Reisen
V. Fischer
Plzeňský Prazdroj
Ing. V. Peřina
Holiday Inn
JUDr. J. Filip

Delvita
Ing. Jiří Poulíček17
Česká pojišťovna
Ing. L. Bartoníček,MBA
Opel servis
N. Srba
STE a.s.
Ing. J. Hába
Microsoft ČR
Ing. J. Mühlfeit
Mediatel
Ing. R. Pekárek

Deilotte - Touche
Otto Jelínek

Hewlet Packard ČR
RNDr. P. Kalášek

Jediný z úspěšných manažerů (daného souboru dle knížky) uvedl skutečnost, že znát zásady vedoucí
k úspěchu vrcholového manažera nezná – kdyby je znal, tak by je prodával!
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- odpovědnost
- dodržování pravidel
- chytří lidé a vize
Vize, spolupráce s lidmi
- znalost skutečnosti

PVT a.s.
Ing. J. Fabián

Skvělý výrobek
- znalost trhu

Bonton
Dr. Z. Kozák

Cesty k úspěchu firmy zveřejňují naše některé tiskoviny soustavně: zvýrazňuje se jakost
v širokých souvislostech (vč. jakosti života), nejen tedy certifikace dle ISO (s vynikajícími
výsledky např. v DTO – v Ostravě) – prof. Ing. R. Petříková, CSc, zdůrazňuje se strategie
(zejména pružná, i když „staré“ pojetí také není výjimkou!) – prof. Zd. Souček, etika a kultura
firmy (doc. Putnová, doc. Dytrt), budování vynikajících vztahů k zákazníkovi (řed. P. Hanzlík
– Olympus), atd.atd.
Analogicky lze vystopovat prostředky k dosažení úspěchu firmy u velkých zahraničních
firem:
ADECCO: nejvýše ceněny jsou konzultanti, technické novinky, odpovědnost, znalost
místních poměrů, znalost trhu, tvořivost lidí, flexibilita, schopnost improvizace a adaptabilita.
ANDERSEN CONSULTING: spolupráce s klienty při tvorbě strategie, skvělý vztah
k zaměstnancům a zákazníkům, adaptace organizační struktury, změny procesů, starost o
budoucnost, vzdělávání, zručnost, kvalitní vedoucí, chápání západních podnikatelských
přístupů, učení a adaptace, získávání absolventů vysokých škol.
ERICSSON: vyvažování zájmů zákazníků, akcionářů a spolupracovníků; cílevědomost práce,
adaptace.
GENERALI: vize, jasně formulované cíle, strategie a kultura (= užitečná komunikace),
uskutečňování cyklu „vědět-umět-chtít“, tj. učit se, zdokonalovat se a získané prosazovat;
hledání nových cest; na prvním místě „morální lidské hodnoty“.
HEWLET PACKARD: dodržovat směr vývoje firmy, tj. konzistentní soustavu hodnot, tvořící
kulturu firmy; vyhledávat přirozené „lídry“, mladé odvážné podnikatele s vizí, dodržovat
pravidla hry.
NORSK HYDRO: preference zákazníka, tvořivost, existence společného cíle a společné
budoucnosti, přímá komunikace, informovanost, upřímnost, využívání kapacit, smysl pro
humor18.
MICROSOFT: pravdivost, péče o pracovníky a o pracovní prostředí, jasná vize technologická
a tvorby produktů, předvídání potřeb zákazníků, boj proti násilí (programy pro děti), otevřená
komunikace, flexibilita firemní struktury, důvěra a důvěryhodnost, pozitivní motivace.
PROCTER a. GAMBLE: kvalifikovaní spolupracovníci, naslouchání zákazníkům, inovace
produktů, podíl zaměstnanců na zisku, čestnost, cílevědomost, nadšení, růst, „Péče o
zdraví“19.
SAP: konkurenceschopnost, tvorba standardů, kombinace kvalit lidí a produktů firmy.
Bilancovat: až v důchodu manažera!
18

Znovu a znovu je dobré si připomínat požadavek prof. Wittgensteina – „Neberme se tak příliš vážně!“ a Karla
Čapka „Více humoru, více pravdy!“ (tuto myšlenku bude potřebné důkladně promyslet!). K. Č. ji uvedl jen tak
„neben bei“!
19
Péče o zdraví i v souvislostech širších, se stává předmětem zájmu mnoha firem (právě zmíněná firma je také
členem z.s.p.o.„Fóra zdraví podporujících organizací ČR“). Cílená péče o zdraví, pracovní prostředí, bezpečnost
při práci atd. patří do množiny kultury firmy; má velký nejen význam ekonomický, ale i společenský, kulturní
atd.. Nedocenění péče o zdraví a odpovědnosti jednotlivce, firem i společnosti za zdraví občanů má nedozírné
následky ve všech oblastech života společnosti
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Uvedená publikovaná detailní fakta20 o preferovaných hodnotách podnikání a managementu
z prostředí našeho a „cizího“ ukazuje, že nejsou velké rozdíly mezi preferencemi jak firem,
tak lokalit, kde působí. Nápadné je zdůrazňování kultury firmy a preferování celé
množiny morálních hodnot.
Nelze ponechat stranou ani rozbor faktorů „uspěchu“ lidí (nikoli pouze podnikatelů a
manažerů) v České republice, kdy v r. 1992 byl úspěch dán zejména usilovnou prací,
ctižádostí (ambicemi), nadáním a talentem, znalostí „správných“ lidí, politickými názory, atd.
V roce 1997 se pořadí trošku změnilo: po ctižádosti (ambicích) následovaly usilovná práce,
nadání a talent, znalost „správných“ lidí (významný skok k úspěchu!!!), vlastní vzdělání (opět
skok!), politické konexe, atd.21.
Co nabízejí podnikatelům a manažerům naše vzdělávací organizace?
Provést rozbor inzerátů a nabídek na vzdělávání podnikatelů a manažerů, publikovaných
v našich časopisech a novinách, není práce příliš obtížná. Nabídky se soustřeďují na
účetnictví (vč. orientace v účetnictví, controlling), logistiku, strategie (pružné, tradičnínepružné, marketingové, personální atp.), prezentaci firmy, komunikaci, budování různých
týmů (např. prodejního), etiketu pro asistentky a sekretářky, trénink veřejného projevu,
obchodní jednání (v cizích jazycích), delegování, „sebepoznání s devíti lidskými typy“, Public
Relations, růst výkonnosti prodeje, jazykové vzdělávání, navazování kontaktů se zahraničními
firmami, výpočetní technika, rétoriku, jakost, získání certifikátů jakosti, atd., atd , vč.
„vzdělávání“ typu „chcete mít více peněz v peněžence?“, poznávání dámského (atraktivního)
doprovodu na služební cesty do Němec atp., nabídek e-learningu, nabídek ke studiu pro
získání titulu MBA řady cizích a našich škol, atd.atp. (Neuvedl jsem skutečně organizovaná
„školení“ na téma „Vliv přílivu a odlivu na cenu akcií“ nebo témata astrologů k managementu
a podnikání, jistě existující! Pan exministr doc. Baudyš a jiní odborníci mi jistě prominou!).
Také před více lety zveřejněné informace o požadované způsobilosti (kompetenci) z oblasti
řízení lidského kapitálu jednoznačně ukazují na převahu morálních vlastností a tvůrčího
myšlení manažerů. Uvádím tuto skutečnost zejména proto, abych ukázal na relativně malou
informovanost řady vzdělávacích firem na potřeby v oblasti vzdělávání!
Nabídka našich firem v oblasti vzdělávání je tedy pestrá, ale 1) zcela postrádá teorii, bez níž
(jak jsem upozornil výše) je veškeré vzdělávání i v úzkém specializovaném směru
nedostatečné – postrádá vědomí souvislostí, způsob myšlení jako nástroj chápání souvislostí
atd.; 2) je prakticistické, tj. při změnách nejsou získané souvislosti zcela využitelné (souvisí
s nedostatkem pod bodem 1)); 3) je bezkoncepční, neboť je úzce zaměřené na pragmatická
řešení (v dané situaci, regionu atd.) a obvykle (kromě výjimek) nedává orientaci v dalších
součástech velké mozaiky vzdělání podnikatele a manažera. ALE: kéž bych se mýlil v tomto
zobecnění! (A děkuji kritikům tohoto hodnocení za upozornění, že je tomu jinak!).
Pokud jde o školy, pak vzdělávání podnikatelů a manažerů je velmi rozdílné: podle nabídek
na vzdělání resp. inzerátů soukromých škol lze soudit, že nabízejí de facto totéž (jen
v odlišném balení národním a jazykovém) – pokud ovšem nejsou specializovány na jednotlivé
disciplíny (části mozaiky) podnikání resp. managementu. Státní vysoké školy mají (pokud
mohu vůbec posoudit a vím) značně odlišné programy výuky. Dovolím si tvrdit, že tyto školy
20

shrnutá pro potřeby této statě do zjednodušených přehledů s tím, že u všech „respondentů“ jsou jistě
samozřejmostí pracovitost, technické a technologické inovace výroby a služby na vysoké úrovni, znalost
účetnictví, controllingu, atp. Je charakteristický rozdíl mezi hodnotami a prostředky jejich dosahování podle
oborového členění uvedených firem, regionů jejich působnosti, doby jejich založení atd.. Musím konstatovat, že
výběr hodnot firem a prostředků jejich dosažení nebylo jednoduché „vypreparovat“ – k úplné charakteristice
bych musel citovat obě dvě v pozn. 13 uvedené knížky v celém rozsahu!
21
Zpráva o vývoji české společnosti 1989-99, Academia Praha
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obsahově a organizačně člení management na segmenty (mozaiky celku) podle kateder a
pracovišť a proto celkovostní pojetí podnikání a managementu je tak rozdrobeno a posluchač
(student) vnímá a je také zkoušen tak, aniž by si mohl uvědomit, že podnikání a management
jsou součástmi (celkovostní, historicky dané a měněné) duchovní kultury. Proto pak
„specialistům“ v jednotlivých disciplinách managementu unikají souvislosti v rámci celku.
(Vzdělávání budoucích podnikatelů a manažerů připomíná velmi škodlivé záměny části za
celek a naopak, celek za části: tzv. marketingový manažer obtížně přijímá a uskutečňuje
nutnou týmovou spolupráci např. s manažerem rozvoje lidského kapitálu, manažerem investic
– nebo český (!) obchodník si nerozumí s personalistou, technikem atd.). Naši učitelé jsou
totiž mnohdy tak specializovaní, že jen s velkými obtížemi mohou vnímat „podnikání a
management“ jako celek, jako souhrn (nemluvě o logickém spojování znalostí jak exaktních
partií managementu s „měkkými“ partiemi tohoto interdisciplinárního předmětu výuky a
výchovy)22. Dělba práce i v oblasti vzdělávání (budoucích podnikatelů a manažerů) měla a má
a bude mít svoje přednosti, ovšem jen tehdy, bude-li rozdělená práce koordinována s cílem
předat vědomosti jako (otevřený) systém, celek, komplexně a zejména pak s důrazem na
celek! To je však těžká práce, vyžadující velikou a namáhavou, dlouholetou práci, na kterou
„není čas“! Neuděláme-li si na tuto práci čas, pak ovšem nečekejme všestranně vzdělané
podnikatele a manažery, kteří mají vědomí souvislostí a nejsou pouhými „fachidioty“! (Není
asi zbytečné poznamenat, že uskutečnění změny v této oblasti vyžaduje také peníze – jak na
práci teoretickou, tak na výzkum a analýzy minulosti a současnosti – s vědomím, že „nevíme,
co nevíme“ i pro budoucnost23 podnikání a managementu. Vyžaduje i mnohem více
skromnosti24. Není asi zbytečné připomínat, že samo pojetí podnikání a managementu má
svoji historickou tradici ve světě a u nás, že tedy nelze bazírovat jen na jediném vynikajícím
podnikateli a ředitelovi z naší historie, když víme, že takových vynikajících bylo více; a navíc
znalost historie podnikání a managementu může zamezit hlásání „teorií“ a „praxe“ dneška
jako „nový management“, zvýrazňují-li se pouze nové technické možnosti /prostředky/
podnikání a managementu v podobě elektronických sítí a jiných technických vynikajících
prostředků! Konec konců i výše uvedený přehled o prostředcích úspěchů podnikateů a
manažerů poukazuje především na kvality člověka a nikoli na kvalitu internetu, SMS, e-mailů
atd.!).
Nový přístup ke vzdělávání (nikoli jen vzdělání) i v oblasti podnikání a managementu
„musí“25 tedy vycházet nikoli ze stávajícího víceméně školometského přístupu, ale „musí“
naučit podnikatelskému a manažerskému myšlení26. Podstatou podnikatelského a
manažerského myšlení bylo, je a bude (pokud to naši pedagogové a tvůrci zvládnou, tedy
zmanažerují!) myšlení systémové a analytické, sledující množinu cílů a prostředků úspěchu
v managementu a podnikání (viz výše uvedený rozbor). Součástí tohoto přístupu je
zvýraznění hodnotové báze manažerského a podnikatelského myšlení, jednání a chování
22

Analogie se vzděláním lékařů je zde zřejmá: specialista na diverkulosu si musí zavolat kolegu, aby pomohl
pacientovi s diverkulosou také s pochroumanou páteří. Analogicky technik-stavitel mostů nebude asi stavět
domy! Jak doktor všeobecného lékařství, tak absolvent techniky „musí“ znát mnohé z toho, co dělají „jiní“
specialisté jejich oboru. Ovšem každá analogie „kulhá“!
23
Rozsáhlou práci odvádí např. Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK (CESES) pod vedením prof.
M. Potůčka. Středem zájmu je také vzdělávání s tím, že – podle mého názoru – se v pracích mnoha kolegů
poněkud ignoruje mravní dimenze individuálního, morální dimenze skupinového a obecně etického přístupu jako
součásti vzdělání! Ve výzkumech a tvorbě se zatím ponechávali poněkud stranou otázky managementu
v propojení na ekonomické procesy i teorie.
24
krásně demonstrovanou v knize „Six Sigma“, v níž autoři uvádějí, že tento nástroj managementu a podnikání
není jedinou spásou, cestou dokonalou, nahrazující vše ostatní cesty , nástroje ….
25
já bohužel – pozdě, ale přeci jen – vím, že musíme žít, pracovat a nakonec umřít, že tedy vše ostatní
„nemusíme“. Proto ono „musí“ berme s lidskou rezervou!
26
Podobně je tomu nebo spíše má být ve výuce budoucích ekonomů – viz např. „Ekonomický styl myšlení“
Paula Heyne-ho (VŠE, Praha 1991)
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(rozhodování, atd. atd.) – tj. dodržování podnikatelské a manažerské etiky v konkrétním
projevu morálky (této sociální skupiny resp. skupin) a mravnosti (jednotlivců). To také
znamená odmítat hodnotu jako výlučně ekonomickou kategorii27, jakož i akceptaci
„hodnot“ masové kultury, „hodnot“ zbyrokratizovaných společností (nemluvě o hodnotách
totalitárních společností)28.
Poznámka: mnohé výzkumy podnikání a managementu se dnes soustřeďují na kvalifikaci.
Mnohé „nové“ školy hlásají „management znalostí“, „management vědění“ atd. Právě
v souvislostech pojímání hodnot v podnikání a managementu bude účelné stále znovu a znovu
se vracet nejen k pramenům ekonomie zejména A. Smitha (jeho pojetí etiky-morálkymravnosti), nikoli jen povrchně povídat o etice podnikání a managementu: asi bude třeba se
znovu a znovu zamýšlet nad vazbou etiky (morálky-mravnosti) a ekonomických procesů a
teorií – což seriozně zkoumá jen málo badatelů a pedagogů29. Zahraniční literatura na dané
téma je tak veliká, že ji jednotlivec nestačí zvládat! Prosazování pouhého vzdělání považuji
za pedagogickou deformaci, za škodlivost: vždyť kolik ničemů bylo a je velmi vzděláno –
pokud se znalostí a vědění týče! (V naší nedávné historii připomenu jen R. Heydricha).
Proto nelze prosazovat jen vzdělání (vědění), ale také mravnost, morálku a etiku s tím,
že je nutné si vybrat z mnoha etik, morálek a mravností30.
Závěry:
1. Budoucí vzdělání podnikatelů a manažerů bude účelné orientovat na podnikatelské a
manažerské myšlení světa, v němž žijeme a budeme žít.
2. Budoucí vzdělání podnikatelů a manažerů bude účelné orientovat na poznávání otevřené
soustavy interdisciplíny, které říkáme „podnikání a management“ s tím, že „podnikání a
management“ jsou jak v teorii, tak v praxi součástí duchovní kultury a civilizace31 - jsou
celkem, komplexem, v mnoha směrech „globálním“, „mondiálním“. Teprve na základě
pochopení celku (systému) se soustřeďovat na speciální disciplíny.
3. Budoucí vzdělávání podnikatelů a manažerů bude účelné orientovat na budoucnost, na
orientaci v budoucnosti (s jejími starými i novými konflikty jako atributu veškerého
společenského dění)
4. Budoucí vzdělávání podnikatelů a manažerů bude účelné intenzivně spojovat s praxí
managementu a podnikání, využíváním zkušeností dlouhodobě úspěšných podnikatelů a
manažerů v podnikatelském a manažerském životě

27

viz dílo Gabriela Marcela a uvedení tohoto díla do naší literatury PhDr Peluškou Bendlovou,CSc pod názvem
„Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela“ (Academia, Praha 2003). Doslova: G. Marcel zaměřil svoji
kritiku mj. „proti neoprávněnému a degradujícímu přenášení termínu „hodnota“ z politické ekonomie, tj. hlavně
ze sféry směny do filosofie“ (str.9 cit. práce)
28
Oprávněná kritika péče společnosti o vzdělání, kritika nositelů vzdělání, atd. není ničím novým. Tak (z nové
doby) např. Arthur Schopenhauer (1788-1860) trefně a dokonce aktuálně i pro naši dobu píše: „Zříme-li
všechny ty mnohé a rozmanité ústavy k učení a učení se a velký nával žáků i mistrů, mohli bychom se
domnívat, že lidskému pokolení velmi záleží na rozvaze a pravdě. Avšak i zde nás klame zdání. Oni učí,
aby vydělali peníze a nesnaží se po moudrosti, nýbrž jen po jejím zdání a úvěru: a tito se neučí, aby nabyli
vědění a rozvahy, nýbrž aby mohli žvanit a tak si dodat vážnosti. Každých třicet let totiž vynoří se nové
pokolení, pohled do světa, jež nic nezná a nyní chce ve vší rychlosti a sumárně zhltat výtěžky tisíciletí
shromažďovaného lidského vědění a pak být chytřejší než celá minulost. Proto navštěvuje university a
chápe se knih a to těch nejnovějších, od svých současníků a souvěkovců. Jen vše stručně a nové! A pak s
chutí do posudků a odsudků. – Vlastní chlebová studia jsem zde ani nebral v úvahu.“ (Citováno z
„Aforismů“ A.Schopenhauera, str.149, z knížky vydané naklad. VOTOBIA (Praha 1994) pod názvem „Génius –
Umění – Láska – Světec“).
29
Práce nositele Nobelovy ceny za ekonomii A. Sena ani nevzbudila pozornost, natož aby se stala součástí
povinné literatury (na všech učilištích).
30
Na toto téma jsem se opovážil napsat již mnoho odbornou veřejností zcela ignorovaných statí (neboť – jak
pravili moudří – kdo prosazuje mravnost v praxi, patří mezi opovrženíhodné!).
31
např. v pojetí Maxe Webera a zejména jeho bratra
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5. Budoucí vzdělávání podnikatelů a manažerů bude účelné podpořit finančně: zabezpečením
dostatku literatury, zahraničních stáží pedagogů a studentů
6. V budoucím vzdělávání podnikatelů a manažerů bude účelné vylučovat administrativní
zásahy úředníků do problematiky obsahu a forem výuky tak, aby vysoké a ostatní školy
mohly využívat znalostí místních podmínek, vysoké kvalifikace pedagogů a badatelů a nebyly
pod negativním tlakem byrokracie
7. Budoucí vzdělávání podnikatelů a manažerů bude vyžadovat podstatně náročnější práci
badatelů a učitelů, kteří působí v této interdisciplíně, aby zvládali součásti duchovní kultury
při dalším specializaci (úspěšný podnikatel a manažer zvládá nejen obor, v němž podniká, ale
navíc obor „podnikání a management“!).
Změny v oblasti vzdělávání a výchovy podnikatelů a manažerů, vyvolané změnami ve světě,
který se snaží „žít a přežít“ - nedožít se tedy v úvodu vzpomenutého možného konce světa (viz dílo Karla Kosíka, Hanse Künga, A. Sena, H. Arendtové, Jar. A. Jiráska a mnoha, mnoha
dalších), vyžaduje práci, práci, práci (byť špatně placenou). Této práci se opravdu musí
věnovat mladí nadšenci, které my staří už můžeme podpořit pouze morálně a snad některými
poznámkami a návrhy (viz tato stať)!

Sociální kapitál – absolventské týmy a sítě
Activation of Human Resources
A Key Strategic Aspect of Corporate Management
Georges Wanet
(Prezentace)
LVMH Case using the 16 Box Model
The 16 Box Model
Vision
Mission
Values
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LVMH
and
BERNARD
ARNAULT
Looking for investment opportunities
•
Bernard Arnault sells the family's construction business to the Rothschild family's
Société Nationale de Construction.
•
By 1984, ready to invest in France as the economic climate has stabilised.
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Looking for investment opportunities
Environment
Resources

Taking over Boussac (1)
•
In 1984, Boussac is a bankrupted textile conglomerate surviving with state subsidies.
Active in many fields ranging from textile manufacturing, distribution, dippers .... and
haute-couture, with Christian Dior.
•
Several high profile candidates to take over Boussac. Bernard Arnault selected by the
French government to take over Boussac, with an offer focused on employment and
financial independence (no need for further subsidies).
•
Arnault takes over Boussac because of Christian Dior. His aim is to create the number
one luxury group in the world.
Taking over Boussac (2)
•
“I did immediately feel that based on this extraordinary brand, this unique magical
asset, whose name is known worldwide, it was possible to build a great project when
this type of activities were not really developed. It is a unique opportunity to group
together several brands whose potential had not yet been perceived....” (Bernard
Arnault, la Passion creative, p 25)
•
Convince bankers (Bernheim, Lazard) to finance his acquisition. Banks finance 75 %
of the acquisition.
Taking over Boussac
Vision
Mission

Environment
Resources
Leadership

Restructuring Boussac
•
Urgent need to restructure Boussac. Loosing a lot of money every month. Without
changes, Arnault’s investment would have been gone in 4 months!!
•
Cut costs at headquarters and close unprofitable plants (mainly textile manufacturing)
while maintaining his social commitments.
•
Sell non strategic/non competitive assets like Peaudouce (dippers) or Conforama
(distribution). Selling non strategic assets brings cash for the development of luxury
related activities.
•
Focus group on luxury activities.
Restructuring Boussac
Strategy
Decrease

Competition
Resources
Employees
Deconstruction
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Taking control of LVMH (1)
•
1987: The groups Louis Vuitton and Moet-Hennessy merge to form LVMH. Goal of
the merger: prevent hostile takeovers.
•
CEO's, Chevalier and Racamier, disagree about future strategy, the former wants to
focus on champagnes and spirits, the later on fashion and leather goods.
•
Battle starts between the CEO's, with both looking for external support. Arnault is
approached by Racamier to invest in LVMH and support him.
•
Bernard Arnault starts investing in LVMH. This is a strategic investment and shares
are cheap after the 1987 crash. Arnault gets the support of banks to raise his stake in
LVMH.
Taking control of LVMH (2)
•
Bernard Arnault takes control of LVMH using option attached to convertible bonds to
outnumber rivals.
•
Arnault controls LVMH while owning 4 % of shares. The remaining shares are owned
by banks and placed in a complex holding structure (pyramid structure).

Employees Participation - Unused Chance of Polish Transformation
Zdzisław Knecht, Leon Jakubów
I. Introduction
Participation as a form of co-management has changed a lot from this declared years ago by
ideas of “Solidarność” and many other transformers. We have decided to remind this
management practice and connect it with a survey concerning the practice among middle level
management staff of private companies and similarly situated personnel of other institutions.
The researched problem concerned co-operation and relations between the employer and
employee and opinions about participation coming from the researched groups.
216 people have been questioned and their opinions are a vivisection of the appreciation and
judgement of the participating management style, barriers in its introduction and employees’
attitude towards it.
Current state of participation is marked by the atmosphere around it and the results coming
from it.
This idea of management is objectively difficult to be judged in Polish economic and social
conditions.
II. The role of democracy in management
In global economy etnerprise as valuable as long as it is innovative and able to call up.
Directing people’s acitivity to reaching aims cannot be achieved by mere orders and rules.
Material arguments are not enough to motivate creative work. The conditions influencing
employees’ internal motivation are more and more appreciated. 1
Corporative community can be constructed by using creative management style. Almost
everybody will be interested and proud of their job if they have possibility to affect decisions
being made. The increase in interest leads straight to growth of effectiveness product and
labour quality. The involvement of employees in decisions concerning the company can have
different forms and is called participation (co-opeartion or industrial democracy). The word
“participation” comes from Latin „participatio” and means “take part”. The idea of co1

Knecht Z.: Motivations in marketing management. „Argumenta Oeconomica” AE Wrocław
2001 ( to be published).
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management bases on assumption that the owners and workers aims can be partially the same
and partially different. Co-management operates properly when both sides keep noticing
mutual interests.
The tensions between the money and labour have not disappeared. So far, the money has
existed over the labour, yet today we aim to their co-existance. The bases for this process are
social justice and growing dependence of the money on labour. Participation is a value itself
(democracy and humanisation) and impacting employees motivation helps enterprise to
expand. Many a research of G. Hofstede show that collective values and the belief of serving
the group is necessary but not the only condition of economic growth 2.
The employees are eager to identify with the firm and settle themselves high demands when
they see sense of their efforts and at the same time feel to be part of the team. The growth of
interest in participating models comes from unsuccessfull attempts to use rational choice
models in strategic decision making processes. The decisions require a lot of information and
specialist knowledge, they are not highly structuralised, and require workers’ acceptance and
support while their performance3. Workers’ involvement in management enables them to
learn fast and widen intellectual potentials of the company.
Three main forms of participating are:
- indirect;
- direct;
- financial4.
The idea of participating is respected by international labour code (conventions and advices
from Internation Labour Organisation) and by labour code in European Board and EU. It is
also supporrted by church and its social attitude. In Western Europe the idea of taking part in
management is fundamental for the enterprise status5. There are also agreements concerning
the fact that empolyees have right to information and consulting in international firms having
headquarters in Europe: European Enetrprise Labour Boards6.
The ideas of participating are frequent in political, union and management dictionaries. They
focus on morality and usefulness, facing the human needs to decide about thmeselves. As far
as the attitude towards the values coming from the ideas do not awake objections they cannot
be realised by compulsory legal acts.
The trials to force democracy in mangement lead to the situation when they are perfomed
ritually making fake appearances that they are effects of team work and decision making
process. Intellectual involvement in solving problems is more difficult to achieve than passive
obedience. More freedom means more responsibility. Participating is not introduced just to
make people happy. It is necessary to make eneterprise successfull.
III. Conditions to introduce participatin in management
Launching the participating management model requires much time, hard work, and fulfilling
certain conditions:
- state readiness to support it by proper legal acts and institutional solutions,
- positive attitude of trade unions,
- management maturity to co-operate,
- high level of trust from employess to the managers,
- using consultants’ work,
2

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Selen cultures of capitalism BC, Warszawa, 1998, s. 150.
Mączyński J., Participation in making decisions, IFiS PAN, Warszawa, 1996, s. 47.
4
Rudolf S., Industrial democracy in developed capitalistic countris, PWN, Warszawa, 1986.
5
Wratny J., Employee participation in European law, IPiSS, Studia i Materiały, Zeszyt 1, Warszawa, 1994.
Wratny J., Employee participation In the persepctive of 21st century, Polityka Społeczna, 1997, nr 11-12.
6
European Labour Boards, European Union Institute and F.Ebert Foundation, Warszawa, 1992.
3
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- employess training,
- informing employees about the company’s problems,
- introduction of changes from the lowest levels and making low level initiatives,
- free, step by step introduction,
- sharing the power and responsibility with the employees,
- connecting employees effort with the financial bonuses.
So far, the governemnts (through privatization, legal passiveness, hostile attitudes) and
managers (through totalitar management styles and ignorance of modern management styles)
have lead to decrease “participating potentials” in Polish enterprises. Liberal and potical top
class found it natural and necessary to remove internal company governments. It was a
consequence of transformation changes and neoliberal ideology dominating in public
discussions concerning those probelms. This idea has been supported by management while
the trade unions reminded indifferent seeing the internal company governments as competitor
rather than an ally. “During NSZZ Solidarność congress the union did not state any point of
view concerning the transformation of economy and did not express aby opinion about the
employees involvement in privatization. It seems that the union authorities have no attitude
towards the employees’ involvement in co-management having various ownerships status”7.
The reason for this chaos is state of reality being far different from the initial ideas about the
effects of transformation when people perceived themselves as owners or co-owners. Those
visions seemed probable when facing the projects of wide employess’ particiaption (ESOP).
Today we can say that they are in the process of transformation as beneficiaries and workers
and as victims of privatization8. Doing business, is by definition focused on making profits,
thus our economy system can be defined as cooperated business system. In this race to
maximise the effects, there is no space for demanding staff raised on protests, strikes,
enetrprise labour boards. So the idea of participation has been lost although through all the
years employees have learned the bases of economy and the core of management.
IV. Opinions about the participation in management.

The research has been performed among working students of Akademia Ekonomiczna
(Economic Academy) in Wrocław and students of marketing and management in Wyższa
Szkoła Zarządzania (Higher School of Management) "Edukcja" in Wrocław between January
– April 2001. The forms have been filled only by groups declaring experience in group
management ( shop, working band etc.) or working in large teams of employees. Such groups
have been competent enough to give opinions about the issue. Following questions-problems
have been formed:
Do you take part in managing the firm?
Chart no. 1.

Yes
No
Hard to say

Total

Numer of answers in %
People working in private firm
with the work period to 5 years
to 5 years
over 5 years
8.6
6.8
22.4
7.7
10.3
2.5
41.3
17.0

People working for institutions
with the working period:
to 5 years
over 5 years
0.8
2.5
12.0
6.0
2.5
0.8
15.3
9.3

7

People out of
work at present
0
15.5
0.7
16.2

Wieczorek A., „Solidarność” Facing Participation and Employee Owenrship, a paper for cpmference
„Participation and Employees as Shareholders in Poland SGH-MPW-UWP, Warszawa, 25-26.10.1994.
8
Doktór K., Beneficiaries of Transformation in Manager during tranformstion period, red Z. Knecht.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Wrocław 2000, s. 15
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One fifth of the people state they take part in managemnt; half of them with the work period
to 5 years, people working for institutions do not take part in management. Almost 64 % of
the questioned state they are not involved in management. Among people currently working
for over 5 years only 13,8 % admit they take part in management processes.
Do the employers enable individuals to plan their work?
Chart no. 2.
Numer of answers in %
People working in private firm
with the work period to 5 years
to 5 years
over 5 years
2
12.0
6.9
3
18.9
6.0
4
7.7
1.7
5
2.5
2.4
Total
41.1
17.0

People working for institutions
with the working period:
to 5 years
over 5 years
4.3
1.7
10.3
5.1
1.7
2.5
0
0
16,3
9.3

People out of
work at present
12.0
4.3
0
0
16.3

Among the questioned, 37 % describe the independence in planning their work as
unsufficient, almost 45 % judge the situation as slighlty satisfactory, only 14,9 % describe it
as good, and 5 % are satisfied with the process of planning their work. It is hard to try to form
competent opinions about the issue (as the group is not truly representative and numerous) but
it shows needs of further research.
Do Polish employees take part in management?
Chart no. 3

Number of answers in %
Scale of People working in private firm
grades
with the work period to 5 years
to 5 years
over 5 years
2
8.6
6,0
3
26.7
11.2
4
5.1
0.8
5
0.8
0
Total
41.2
18,0

People working for institutions
with the working period:
to 5 years
over 5 years
3.4
4.3
9.5
5.2
2.6
0
0
0
15.5
9.5

People out of
work at present
1.2
12.9
1.7
0
15.8

One fifth of the questioned ( 23,3 % ) think they have no influence on what is going on in
their companies and describe it as unsatisfactory, 28 % find their situation as slightly
satisfactory, 10,4 % finds their situation good and only 1 % as very good.
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State the level of participation in Poland
Chart no. 4

Number of answers in %
Scale of
People working in private firm
grades
with the work period to 5 years
2-5
to 5 years
over 5 years
2
7.7
6.0
3
26.7
9.5
4
6.9
1.7
5
0
0
41.4
17.2
Total

People working for institutions People out of
with the working period:
work at present
to 5 years
1.7
11.2
2.6
0
15.5

over 5 years
2.6
5.27
1.7
0
9.5

3.5
8.6
4.3
0
16.4

The questioned people find their level of participation as unsatisfactory which is analogous to
the previous question (21,5 %). Almost 60 % state it can be described as slightly satisfactory,
17,5 – as good. Yet, the judgement is very critical as there are no very good opinions.
Mark relations supervisor – employee at work:
Chart no. 5.

Number of answers in %
Scale of
People working in private firm
grades
with the work period to 5 years
2-5
to 5 years
over 5 years
2
5.2
3.4
3
10.3
4.3
4
18.1
6.9
5
7.8
2.4
41.4
17.0
Total

People working for institutions People out of
with the working period:
work at present
to 5 years
3.5
3.3
4.3
3.4
15.4

over 5 years
1.7
5.3
1.7
1.6
10,5

6.0
8.6
0
1.8
16.0

The questioned people who are supervisors themselves (about 30 % of them) describe
relations with their supervisors as unsatisfactory(almost 20 %). Only 31,8 % of the questioned
describe them as slightly satisfactory, similar number find them good (a little over 31 %), but
17,2 % find the relations very good what is quite pleasing opinion as for generally poor marks
of employees’ situation expressed not only in this research.
To what degree are the employees respected and appreciated in Poland?
Chart no. 6.
Number of answers in %
Scale of
People working in private firm People working for institutions
grades
with the work period to 5 years
with the working period:
2-5
to 5 years
over 5 years
to 5 years
over 5 years
2
12.1
3.5
3.5
6.0
3
25.9
13.8
9.5
3.4
4
3.4
0
1.7
0
5
0
0
0.8
0
41.4
17.3
Total
15.2
9.4
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People out of
work at present
7.7
6.9
0.8
0.8
16.3

Almost 33 % have the opinion that employees are not respected and appreciated in Poland.
Quite many people describe the situation as slightly satisfactory –over half of the questioned.
Only few people describe the situation as good – a little over 6 %, and just 2 % say the
workers are respected and appreciated in Poland. We shall remind that the questioned people
have not got long working periods but the way they feel at work is important and interesting.
Are the working conditions in Poland improving?
Chart no. 7

Yes
No
Don’t
know
Total

Number of answers in %
People working in private firm
with the work period to 5 years
to 5 years
over 5 years
15.6
6.9
18.9
6.0

People working for institutions
with the working period:
to 5 years
over 5 years
5.2
1.7
6.9
6.9

5.2
8.6

6.9

4.3

3.4

0.9

2.6

41.4

17.2

15.5

9.5

16.0

People out of
work at present

Nearly 40 % of the questioned think the working conditions in Poland are improving. This is
an opinion of mainly young people with working period up to 5 years. It is optimistic because
thay are usually eager to learn, engaged and creative in their work. Less than 47 % have
different opinion. This proportions are better in comparison to previous opinions, however the
general conclusion is that the relations at work are not satisfactory in general. Even if our
statistics are not enough, situation and atmosphere do not provide motivation to work and this
is the most crucial issue.
The opinions coming from the people questioned are not optimistic. Poor opinions about
participation in management confronted with hegemony of trade unions, especially
“Solidarność” can even suprise. Employees have been taken over quite fast. Has it increased
efficiency, dyscipline and economic effectiveness? Well, it seem that only a politician could
find it positive in order to build optimistic mood. In economic categories our local production
have been diminished. However, most of the questioned are still reacting to outcomes of
restructurizing as large downsizing, fear of job loss and poor prospects on the labour market
at the beginning of 2001; these can be the base for pesimism so this situation is not the best
perspective for co-operation and participations.
IV. Reflections over perspectives of participating style of management
At present, Polish managers do not have knowledge about modern management styles and
consequently it causes lack of acceptance for the participation. Thus the employees get rid of
participating ambitions. Everything points to the fact that in Polish political, economic and
manufacturing conditions there is lack of interest in employees participation connected with
modern „Post-Taylor” management. In such situation, even for a short run terms, keeping
social calmness (peace) and ligitimizing the power of management staff can be more costconsuming and requiring for workers than existance of employees representatives. In a long
term perspective this situation will constitue a barrier of development for Polish companies.
Present status of participation in Polish economy and atmoshepre adjusting it, causes
numerous negative effects:
- higher costs of transformation and restructuring in long term persepctive;
- privatisation will not be welcomed by employees;
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- the state is not a referee but a party (side) of the labour conflict (working conditions become
political issues),
- distance to EU solutions,
- higher conflict level and increasing distance between the employer and employee;,
- wasting participating, mobility and creativity of the employees,
- difficult communication and internal co-operation,
Tylor management model which does not fit present conditions, it gives possibility to use
only simple working reserves, after which Polish firms will face the barrier of quality,
innovation and flexibility having no chance to compete with the best.
Participation is suppoerted by education. Committees in PAN: Labour and Social Problems
Committee and Managemet and Organisation Skills have following point of view: „finding
the way of economic changes in Poland as the right one heading to social trade market they
think it is necessary to guarantee the employees participation in enterprises’s management…
critical opinions about solutions introduced so far should not lead to the loss of the
participation idea, having crucial meaning for social status of a firm. Therefore we point to the
need of accepting the importance of employees and admitting their right to take part in
management in future Polish constitution.”9. A lot of papers have been published about it
(S.Rudolf, S.Borkowska, B.Błaszczyk, T.Kowalik, J.Wratny, L.Bar, J.Koziar and others).
Special conferences are arranged, but it has no influence upon the political and economic
authorites and is not found as interesting by trade unions.
Unfortunately, the least attention is put upon the economic arguments and their connection
with modern management. Discussion and solutions concerning participation have
concentrated mainly on financial participation (companies, ownership) and partially on
indirect participation (employee government in state owned enterprises, involvement of
workers in board of managent in stated owned companies, involvement of employees in
managementboards in one-person exchequer companies). There is actually nothing mentioned
about direct participation which is strictly connected with modern management methods. It
improves internal communication, makes group learning possible and thus enables the
enterprise to develop. For effective functioning of the participation it is necessary for the three
forms to appear together. However, for companies and their development, for postindustrial
management direct participation is the most important. Financial and direct participation
construct frames for it. The situation questiones growth and chances for competetitiveness for
Polish firms. Creating modern participation solutions in Poland requires:
- change of attitude and legislative initiatives of trade union which should construct their own
consulting, publishing and educational background;
- change of mentality and training courses for management staff;
- intensive information and training of employees.
Constitution saying about the social merket group has no reflecion in participating solutions.
As far as indirect and finacial participation is concerned it requries political will of the
government, the direct participation depends only on management staff. Managers having no
knowledge about modern management methods will create obstacles in development of
participating and in consequence dimish the growth of companies.
Introduction of employee participation will not be easy beacuse intellectual potential in
Poland is not high. The level of employee education is low, training courses in firms have
narrow range, they have also inherited habits and ideas from previos system (they do not
understand participation and perceive it through governing system). Overcoming the problems
will take a lot of time, patience and intensive training. But we cannot afford further wasting of
intellectual potential of Polish companies and cutting the future development. Growth of
9

Social politics, 1992, nr 10.
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employee participation should though be treated as a condition of development of Polish
enterprises.

Dromologické aspekty kulturního/sociálního kapitálu
Stanislav Hubík
Proces modernizace získal v posledním čtvrtstoletí mocný impuls. Tento impuls se jmenuje
zvýšení rychlosti translace informace. Zkráceně – rychlost. Jakkoliv je rychlost neoddělitelná
od sítí a metasítí, lze ji studovat v daných souvislostech relativně samostatně, jak to ukazuje
P. Virilio ve svých dromologických zkoumáních (dromos znamená řecky závod či běh,
dromologie je pak zkoumáním logiky rychlosti1). Následující poznámky mají ukázat, že
kulturní a sociální kapitál se ocitají v novém živlu, vytvářeném rychlostí přenosu informace
na sítích. Nepůjde tedy o rychlost transportu látek ani o rychlost přenosu energie, ale –
opakuji – o rychlost translace informace. Nebo jinak řečeno: rychlost translace míry
uspořádanosti neboli rychlost translace negativní entropie – aby bylo zjevné, o jak abstraktní,
vrcholnou kategorii se jedná.
Studium konkrétních projevů procesu modernizace je zajímavé mimo jiné tím, že se
systematicky zaměřilo na předpoklady (hlavně vědeckotechnologické) rychlosti a na důsledky
(hlavně ekonomicko politické) rychlosti - nikoliv na rychlost samu. Rychlost není jev, říká
v této souvislosti P. Virilio, rychlost je vztah mezi jevy2. A věda se soustřeďuje na popis jevů.
Teprve právě jmenovaný francouzský badatel Virilio – a v určitých dílčích souvislostech
někteří další – se plně zaměřil na rychlost jako hlavního původce změn, které přiměly řadu
teoretiků používat slovo globalizace a které nade vší pochybnost daly nový impuls (ale je
otázka, zda i nový směr) procesu modernizace. Svá či jim podobná zkoumání rychlosti nazývá
dromologií (dromos je řecky závodění) a společnost, v níž se stávají sociogenními či alespoň
velmi vlivnými rychlé procesy, nazývá dromokracií. Do souvislosti s diskusí o globalizaci čili
pokračující modernizaci vstupuje pak Virilio velmi razantně, a to tvrzením, podle něhož je
globalizace rychlost a to rychlost přesně změřená: globalizace je rychlost světla3. Translace
informace po globálních a jiných sítích probíhá prakticky v okamžiku, téměř mezní rychlostí,
což je rychlost světla. Ono „téměř“ je v lidském měřítku zanedbatelné a přírodovědec ho jistě
pochopí a promine.
Globalizace bývá vysvětlována jako důsledek rozmachu nových informačních technologií,
umožňujících v podstatě celoplanetární komunikaci. Kromě toho se poukazuje na ekonomický
aspekt věci, jímž je rychlá komunikace na finančním trhu, který se díky technologickým
možnostem stal vpravdě globálním a jako první se vymanil z moci státu. Virilio je v této
souvislosti velmi přímočarý a ukazuje, v čem je podstata koalice informačních technologií a
finančních trhů, na nichž se přemísťují neexistující miliardy virtuálních dolarů: „... bohatství
je aspektem rychlosti. Obvykle se říká, že moc je svázána s bohatstvím. Podle mého mínění je
svázána prvně a především s rychlostí: bohatství přichází až poté“4. Přísně vzato – stejným
způsobem můžeme interpretovat i výrok o vztahu globalizace a rychlosti: globalizace je
aspektem rychlosti. Ale i výrok o vztahu moci a rychlosti: moc je aspektem rychlosti.
Zkoumání industrialismu jakožto konkrétního procesu modernizace k takovému závěru
nedospělo. Kupříkladu monografie J. Purše o průmyslové revoluci5, úctyhodná a v našich
poměrech unikátní jak rozsahem, tak faktografickým obsahem, se soustředila na deskripci a
komparaci počtu parních strojů v jednotlivých industrializujících se zemích, na délku a
hustotu železničních sítí. Ani po pečlivém prostudování jsem v této několikasetstránkové
monografii nenalezl analýzu či hodnocení dromologických aspektů zkoumané problematiky –
ačkoliv se v téměř každé kapitole hodnocení rychlosti nabízí. Ano, nám a dnes, ne však
autorovi před čtyřiceti či více lety.
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Zkoumání pokračující modernizace naproti tomu nemůže rychlost a projevy dromokracie
minout. Perspektiva vidění se však změnila. Již nemá smysl měřit délku kolejí a hustotu
železniční či silniční sítě: reálný prostor fyzických míst, který byl jevištěm průmyslové
revoluce a následného rozvoje industriálního kapitalismu, se míjí s virtuálním prostorem
okamžité teleakce, v němž slovo „místo“ ztrácí svůj smysl6. Reálnému prostoru fyzických
míst se obvykle říká teritorium. Ve virtuálním prostoru informačních přenosů není ani „zde“,
ani „tam“, není v něm žádné teritorium, je jen zvláštní sociální jednání vázané na síť a na
předpoklad jiného takového sociálního jednání v dromokratické teletopii čili telekratické
dromotopii. Uvedené novotvary nejsou samoúčelné. Jsou to zkratky vytvořené podle zákona
ekonomie myšlení: jak jinak bychom měli označit to, co probíhá absolutně rychle, totiž
okamžitě, nežli výrazem dromokratické? A jak jinak pojmenovat to, co probíhá pouze na
dálku a vytváří to svébytný kvazi-prostor, než jako teletopii? A nevládne nám snad stále více
to vzdálené, než to přítomné? A nepodléháme snad stále více příkazu „rychleji a ještě
rychleji“?
Kulturní kapitál – to jsou především informace. Informace je abstrakce označující míru
uspořádanosti a je tudíž vždy nemateriální. Různé způsoby užívání výrazu „informace“ mne
však nutí ke zdůraznění nemateriální podoby informace. Je to, řečeno aristotelsky, čirá forma.
Kulturní kapitál je ovšem institucionalizován, čímž se jakožto informace stává
komunikovatelným. Není tedy kulturního kapitálu bez jistých relativně ustálených a
legitimizovaných způsobů sociálního jednání, jež jsou jeho nosiči (stranou nelze ponechat ani
to, že samotné institucionalizované sociální jednání může být kulturním kapitálem – například
v případě takových symbolických rituálů, jako jsou zkoušky, promoce, habilitace etc.).
Dromokratickým nosičem kulturního kapitálu se dnes stále více stávají sítě a metasítě. Jejich
významu pro tvorbu a distribuci kulturního a sociálního kapitálu jsme věnovali pozornost na
jednání minulé konference se stejným tématem7. V této síťové dromokratické teletopii se
setkáváme se zvláštním jevem: kulturní kapitál tu přestává být vázán na určitá místa prostoru.
Je sice vázán na adresy v síti, ale ty jsou, jak již bylo řečeno, geograficky nikde. Ale co je zde
hlavní – jejich lokalizace je zcela nadbytečná (pokud zrovna nejde o policejní vyhledávání
adres jako zdrojů kriminálních činů). Nikdo v teletopii nepátrá po geografických souřadnicích
svého zdroje informace; pátrá se jen po informaci a zdroj je v takovém případě chápán jako
pouhá brána v hypertextualitě, vedoucí z významového světa jednoho textu do významového
světa jiného textu. Díky tomu dochází k pozoruhodnému jevu, který znal v poněkud odlišné
podobě středověký evropský akademický svět. Dochází ke svobodnému cestování teletopií.
Podobně, jako studenti a bakaláří ve středověku třináctého a čtrnáctého století volně putovali
mezi vysokými učilišti a univerzitami tehdejší Evropy, putujeme podobně i my mezi různými
zdroji informace na sítích. Ovšem s malým rozdílem: naše peregrinatio academica či iter
academica jsou bleskurychlé, probíhají téměř rychlostí světla, kdežto akademické poutě
středověkých žáků, bakalářů, mistrů a doktorů byly mnohaleté; nehledě k dalšímu rozdílu – a
ten tkví v nezměrném množství zdrojů informace na dnešní síti – v porovnání s tehdejší
situací. Ale to formálně společné je zcela zřejmé, je to svobodné putování mezi zdroji
informace.
Vyvazování kulturního kapitálu ze vztahu ke konkrétnímu prostoru fyzických míst a jeho
umístění do virtuálního prostoru dromokratické teletopie zakládá novou situaci, kdy vzniká
soutěž mezi starým prostorem míst, na nichž se nalézají zdroje informace čili kulturní kapitál,
a novým prostorem virtualit, v nichž se nacházejí nové zdroje informace. Tato nová situace
povede k mnoha důsledkům, například vezme v potaz nároky již institucionalizovaných forem
kulturního kapitálu a na ně navázaných forem sociálního kapitálu. Na to již narážíme dnes,
kdy se kulturní kapitál stále více komodifikuje a vzdělání v podobě zboží konkuruje
zvedeným institucím, jejichž kořeny často sahají až do onoho vzpomenutého středověku.
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Nesporná výhodnost kulturního kapitálu nabízeného sítěmi již spočívá a stále více bude
spočívat především v možnostech
• nezávislého čerpání informace,
• rychlého čerpání informace,
• rychlé zpětné vazby,
• nezávislého způsobu akumulace informace.
Tyto možnosti jsou jistě vyváženy nevýhodami, jež kupříkladu plynou z faktu, že informace
není poznatek, že informace není vědění, že zpětná vazba, byť dialogická, ještě není dialog, a
konečně – že akumulace informace i poznatků přece jen vyžaduje jisté vedení.
První věcí, která se tedy stává nápadnou v dromologické perspektivě, je odpojení zdrojů
kulturního kapitálu v dromokratické teletopii od reálného prostoru fyzických míst.
Teletopie a okamžitá teleakce mění nejen vnímání prostoru, ale i vnímání času. Nejenže se
vytrácí význam reálného prostoru fyzických míst čili teritoria, ale také význam času na tento
reálný prostor vázaného. Čas vázaný na reálný prostor čili na teritorium se obvykle nazývá
dějiny. V dromokratické teletopii však žádné dějiny nejsou8, je zde jen čas pro prostorově
nelokalizovatelnou teleakci a ten se skládá z intervalů připojení. Nemá zde smysl ani staré
členění času podle přírodních cyklů, nemá zde smysl ani seskupení událostí na pomyslné
přímce směřující od minulosti do budoucnosti. Vzniká nová chronologie. Nad chronologikou
času cyklického a na chronologikou času lineárního vzniká chronologika času
dromosférického 9. Vernadského noosféra získává nový skelet: již to nejsou lidé jakožto reální
nositelé rozumnosti, ale sítě, jakožto předpoklady rychlé translace informace. Virilio v této
souvislosti může poznamenat, že končí éra biopolitiky a nastává éra dromopolitiky.
V dromokratické teletopii ztrácejí dějiny význam. Bez teritoria - to jest bez reálného prostoru
fyzických míst obtížených událostmi a zabydlených konkrétními pospolitostmi – nejsou
dějiny. Teze nesamozřejmosti dějin tak vedle kulturně antropologického zdůvodnění (LéviStrausse) dostává dromologické zdůvodnění.
Kulturní kapitál i sociální kapitál jsou v dosavadním rozvoji společnosti, zvláště pak moderní
společnosti, vázáni jak na reálný prostor, tak na čas dějin. O sociálním kapitálu to však platí
daleko více, než o kapitálu kulturním. Zejména v podobě vzdělání vykazuje kulturní kapitál
daleko více tendenci k internacionalizaci, což se v současné době projevuje hlavně díky jeho
komodifikaci. A internacionalizace kulturního kapitálu neznamená nic jiného, než jeho
nezávislost na reálném prostoru a čase dějin. Sociální kapitál naproti tomu komodifikaci
vzdoruje a v moderní společnosti existuje především v podobě klientelismu, protekcionismu a
dalších analogických jevů, jejichž podstatou je přísně intervalová hra nabídky a poptávky
v oblasti vysoce specifických služeb, využívající navíc „reliktů“ tradiční společnosti, zejména
vztahů rodinných a příbuzenských. Trh se sociálním kapitálem je ve srovnání s trhem
kulturního kapitálu primitivní a hlavně – dromokratický v onom smyslu brzdící, nikoliv
akcelerující dromokracie. Nicméně i pro sociální kapitál má vznikající říše teletopie
významné konsekvence – i sociální kapitál se díky sítím odpoutává od teritoria a jeho dějin a
tím výrazně stoupá význam jeho bezprostředního nositele a klesá důležitost teritoriálně
dějinného kontextu, jemuž Virilio výstižně říká psychogeografické impérium 10 . I nositel
sociálního kapitálu se tak vyvazuje ze závislosti na teritoriálně dějinném pozadí a síťová
teletopie se pro něj stává novým zprostředkujícím univerzem.
Druhou věcí, která se stává nápadnou v dromologické perspektivě, je odpojení kulturního
kapitálu v dromokratické teletopii od dějin a odpojení sociálního kapitálu od
psychogeografických impérií.
Prostor a čas jsou základní ontologické kategorie. Dromologická analýza jejich obsah
podstatně mění. Ne snad, že by je v důsledku popírala, to by bylo hrubé neporozumění.
Objevuje jejich novou dimenzi, která vzniká díky absolutní rychlosti translace informace.
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Můžeme to vyjádřit i metaforicky a říci, že pokračující modernizace, jež je konec konců
aspektem rychlosti, konstruuje nové dimenze prostoru a času, jimiž jsou
• dromokratická teletopie a
• dromosférická chronologie.
V těchto nových rozměrech času a prostoru se kupodivu dá žít, komunikovat, bohatnout,
získávat větší podíl na moci a dokonce i válčit 11. Vzniká další patro života společnosti.
Jestliže se někdy hovoří o nebezpečí (někteří již mluví o skutečnosti) vzniku dvourychlostní
společnosti, pak jde o výklady poněkud zpozdilé. Uvažuje se v takovém případě na úrovni
moderního myšlení industriálního typu: rozdílná rychlost (dvojí rychlost rozvoje) je
spojována s rozdílnými teritorii. Mluví se například o rychle se rozvíjející části Evropy a
pomaleji se rozvíjející části Evropy, o rychle a pomalu se rozvíjející regionech planety. To je
ovšem výsledek způsobu myšlení spjatého s psychogeografickým imperialismem industriální
doby. To je pryč – rychlost rozvoje společností je sice i nadále vázána na jejich teritorální
možnosti a dějinné zkušenosti – trh s kulturním kapitálem a do značné míry i trh se sociálním
kapitálem již na teritorium a jemu příslušné masy populace vázán není. Rychlost rozvoje ve
společnosti pokračující modernizace je vázána především na dromokratickou teletopii a na
schopnost a ochotu připojit se, neboť řečeno s Baudrillardem, už neplatí ono klasické esse est
percipi, nýbrž nové to be is to be connected. Nikoliv z dějinně určitého teritoria, nýbrž
odkudkoliv kamkoliv - přičemž oba poslední výrazy již nelze dále zpřesnit.
Je to nové patro v tom, čemu Řekové říkali oikos. Stará patra nezmizela, pouze se v nich
přebývá jinak a hlavně - bude pobývat jinak. Bohatství a moc jsou aspektem rychlosti, stejně
jako globalizace je aspektem rychlosti. Distribuce bohatství a moci, což do značné míry,
bohužel, znamená i distribuci štěstí a zdraví, stále více podléhá a bude stále více podléhat
chronopolitice založené v dromokratické teletopii sítí.
Nejde však jen o prostor a čas. Ve hře je samotný člověk, bytost smyslová i rozumná,
prosperující v pospolitosti, která ho naučila vnímat, mluvit a myslet. Dromologické
prozkoumání „postavení člověka v kosmu“ ukazuje, že rychlost translace informace mění
člověka bytostně - mění jeho percepci, mění jeho jazyk, mění i jeho myšlení.
Změnám percepce skutečnosti věnoval Virilio velkou část svého díla. Sledoval, jak se díky
stále se zrychlujícímu sekvenčnímu předávání informace vytváří nový způsob percepce
reality, jak se díky kinematografickému (to jest vizualizovanému) dělování vytváří nová
estetika – estetika mizení 12. Je založena na očekávání stále nových sekvencí informace a za
zcela přirozenou podstatu informace nepovažuje její vyjevování, nýbrž mizení. Navíc mizení
(zdánlivě) kontrolované. Ovšem kontrola virtuality a kontrola reality jsou dvě zcela odlišné
věci; proto vzniká velká potíž, jakmile člověk ztrácí schopnost rozlišovat kritéria, pomocí
nichž může pak rozlišovat mezi virtuálním a reálným. Právě sekvenční způsob vizualizované
komunikace vytvářející estetiku mizení tuto rozlišovací schopnost oslabuje až ničí. To má
pochopitelně důsledky pro vnímání skutečných a fiktivních rysů a funkcí jak kulturního, tak
sociálního kapitálu. Estetika mizení znesnadňuje (ba dokonce znemožňuje) pochopení
prostého faktu, že akumulace vědění je výsledkem dlouhodobé individuální práce, nikoliv
kontrolovaného řazení sekvencí, znesnadňuje porozumění vztahům mezi věděním a realitou, a
konečně také omezuje abstraktní intelektuální práci (kde je názornost, tedy vizualizace, tam
není místo pro rozvíjení logické schopnosti abstrahování).
Porozumění čemukoliv je však závislé především na řeči a na myšlení, třebaže způsoby
percepce zde hrají také svou roli. Dromokratická teletopie se odpojila nejen od reálného
prostoru jakožto teritoria a od teritoriálního času jakožto dějin – odpojila se také od reálných
lidských pospolitostí s jejich jedinečnými jazyky. Komunikace v teletopii se odehrává
jazykem, který není vázán na komunitu svého nositele – odehrává se v primitivní angličtině
rychlých sekvencí. Zde ztrácí smysl Meadův poznatek o těsném vztahu řeči, racionality a
pospolitosti, který v podstatě sděluje, že komunikace, racionalita a komunita jsou vlastně
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totéž. Nositelem teletopické komunikace není žádná konkrétní pospolitost, teletopie má jen
účastníky (to be is to be connected). Do teletopie vstupuje informace nezatížená určitými
kulturními významy/hodnotami, které nutně provázejí řečovou komunikaci v pospolitosti,
k níž řeč bytostně náleží. Dromokratická komunikace kulturní významy řečového sdělení
velmi omezuje až likviduje – estetika sekvenčních sdělení čili estetika mizení znemožňuje
déledobé zpracování informace a porozumění, o němž snila hermeneutika. Meadova geniální
idea, podle níž je racionalita tak široká, jako řečově jí příslušná komunita, si tváří v tvář
dromokratické teletopii vynucuje otázky:
• o jakou racionalitu vlastně jde? a
• která komunita je tu řečově příslušná?
Dromokratická teletopie se nepochybně odpoutává nejen od teritorií a dějin, ale i od
národních jazyků. Lze jen těžko odhadnout, jaké to bude mít důsledky pro racionalitu, která
zatím rostla pouze z podloží konkrétního jazyka a jeho aktualizace v řeči. Jisté však je, že
v teletopii nevzniká žádná nová latina. Na sítích používaná angličtina totiž není cizím
jazykem pro všechny účastníky, jako jím ve středověku byla latina – a v tomto smyslu je
teletopie asymetrická. Kulturní kapitál se tak svazuje s čímsi novým, s řečí neurčitého
nositele, která není řečí tohoto nositele ve smyslu etnickém nebo národním. Německý
intelektuál je dokonce s to tuto novou teletopickou angličtinu nazvat BSE (basic stupid
English); v pořadí druhé adjektivum v tomto výrazu naznačuje, jaký typ rozumnosti asi může
takto komunikovaný kulturní kapitál produkovat.
Třetí věcí, která se stává nápadnou v dromologické perspektivě, je odpojení kulturního
kapitálu v dromokratické teletopii od etnických či národních jazyků a jeho komodifikace
v nové formě, s doposud nejasnými důsledky pro pěstování racionality.
Dromologické zkoumání kulturního a sociálního kapitálu je nepochybně významné. Sítě a
rychlost vskutku dávají vzniknout nové u-topii, tele-topii, jejímž bytostným určením je stejně
jako v případě utopie „být nikde“. Ale jejím dalším bytostným určením není distribuce
spravedlnosti, jako tomu mělo být v utopii – bytostným určením teletopie je prostě
dromokratická translace informace a nic víc. To navozuje podezření, že teletopie je „jen“
novým prostorem pro směnu, trhem sui generis, totiž trhem informace. Mám za to, že tomu
tak je. Ovšem v takovém případě je to i prostor pro směnu komodifikovaného kulturního a
sociálního kapitálu. Jde jen o to, že takováto směna zřejmě bude mít řadu jak pozitivních, tak
negativních konsekvencí a ty by měly být zevrubně zkoumány. Výše uvedeným textem jsem
chtěl ilustrovat, že se tak děje.
Jsme v podobné situaci, jako naši předkové v dobách, kdy se v Evropě kladly koleje a
rozšiřovaly železnice, kdy se směry migrací měnily podle nových nalezišť fosilních paliv a
dalších surovin, kdy městské aglomerace vznikaly kolem koksoven a železáren. Dnes se
rozšiřují sítě, zrychluje zacházení s informací. Nesporně to bude mít podobně převratný
význam pro tvorbu a užívání kulturního a sociálního kapitálu, jako tehdejší události.
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Kraje a rozvoj lidských zdrojů
Alena Štěrbová
Kraje jako vyšší územně samosprávné celky mají za sebou v České republice téměř tři roky
existence. Z pohledu vývoje demokracie u nás po roce 1989 je to malý časový úsek, ale
rozsahem provedené reformy je to nezvykle rychle provedený krok ve srovnání s ostatními
zeměmi Evropy, kde v minulých desetiletích došlo k decentralizaci a k reformě veřejné
správy. Na kraje byly přeneseny z centrálních resortů rozsáhlé kompetence v oblasti
školství, kultury, dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí a
regionálního rozvoje. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve své vstupní
formulaci charakterizuje kraj jako veřejnoprávní korporaci, jejímž základním úkolem je
pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraje se skutečně
stávají přirozenou správní, ekonomickou a sociální územní jednotkou s velkým rozsahem
formálních i neformálních působností. Kraje již dnes vstupují do zdravé soutěže o finanční i
lidské zdroje a snaží se získávat zajímavé investory. Chystají se velmi intenzivně na budoucí
spolupráci v rámci rozšířeného evropského prostoru s evropskými regiony. Protože jsou
to velmi mladé a zatím nezkostnatělé orgány, mají velkou šanci řešit konkrétní situace
spojené se vstupem České republiky do Evropské unie mnohem efektivněji a účinněji. Orgány
kraje rozhodují mnohem blíže terénu a hlavním vodítkem jejich rozhodování je celkový
rozvoj regionu, jehož potřeby intenzivně vnímají.
Všechny kraje v současné době neustále aktualizují své strategické rozvojové dokumenty Programy rozvoje kraje, některé z nich pro rok 2004 připravují rovněž Programový
doplněk s vybranými prioritami svého rozvoje, které by měly být realizovány. Mnohé kraje
se velmi intenzivně připravují na možnosti čerpání finančních prostředků z evropských
strukturálních fondů a z fondu soudržnosti, jsou si totiž dobře vědomy toho, že
připravenost jejich území k absorpci co největšího množství podpory může být rozhodujícím
faktorem celkového dalšího rozvoje jejich území a jejich konkurenceschopnosti v dalších
letech. Ve všech těchto strategických dokumentech se rozvoj lidských zdrojů dostal mezi
základní priority zájmu krajů. Je to zcela přirozené, kvalitní lidské zdroje jsou základní
podmínkou pro další ekonomický růst v daném území, což se okamžitě projevuje v mnoha
dalších oblastech spadajících do působnosti krajů. Investice do rozvoje lidských zdrojů jsou
z pohledu krajů rychle návratnou investicí, lidské zdroje v krajích se stávají skutečným
kapitálem.
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Na úrovni krajů jsme se dokázali vyvarovat dlouholetého sporu dvou resortů - Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále
jen MPSV), kam vlastně patří svým charakterem vzdělávání, a to především v jeho dimenzi
celoživotního učení. Na území regionu nelze totiž chápat odpovědnost a základní kompetence
pouze úzce resortně. Kraje jsou např. největšími zřizovateli středních a vyšších odborných
škol, ale tyto školy nelze řídit a spravovat bez úzké spolupráce s regionálními partnery,
jako jsou zaměstnavatelé, úřady práce, hospodářské a agrární komory, odbory,
neziskové organizace, ale i obce a mikroregiony. Rozvoj těchto škol již není možné řešit
pouze z pohledu resortu školství, ale z celkového pohledu rozvoje regionu a zvyšování jeho
konkurenceschopnosti v rámci České republiky i Evropské unie. I další oblasti dostávají širší
dimenzi, jako např. převzetí mnoha zařízení sociální péče nebylo pro kraj jen převzetím
zřizovatelských funkcí, ale okamžitě získává tato oblast mnohem širší rozměr - nutnost zajistit
ve spolupráci s dalšími regionálními partnery nejen sociální služby pro obyvatelstvo, ale
přispět k maximální možné integraci sociálně ohrožených skupin obyvatelstva na celém
území kraje.
Jistě je škoda, že centrální orgány ještě zcela nepochopily hloubku a šíři provedené
decentralizace v naší republice a velmi nerady se vzdávají důležitých mocenských
nástrojů, což jsou finanční prostředky. Kompetence a odpovědnost v mnoha výše
zmíněných oblastech byly totiž na kraje převedeny bez finančních nástrojů pro správu a
řízení. V roce 2003, tj. v druhém roce existence samostatného rozpočtu krajů, protéká většina
finančních prostředků potřebných k uskutečňování již předaných kompetencí krajů sice jejich
rozpočty, ale jako státní účelové dotace. V průměru kraje ze svého vlastního rozpočtu
financují zákonem dané povinnosti pouze ve výši 13 - 15 %, zbytek jsou peníze posílané z
resortů, které sice kompetence již musely v procesu decentralizace v České republice předat
krajům, ale stále si ponechávají finanční nástroje. Výsledkem tohoto mocenského postoje
resortů je vznik paradoxní situace, kdy české regiony mají k dispozici pro samosprávné
rozhodování pouze 3,1 % sdílených daní jako příjmy svých rozpočtů, ale odpovědnost
nesou za několikanásobně větší objemy finančních prostředků nutných pro zajištění
předaných kompetencí. Doufejme, že pro rok 2004 se procento sdílených daní tvořící příjmy
rozpočtu krajů zvýší na více než 10 %. Pro porovnání, obce v naší republice mají k
dispozici více jak 20 % sdílených daní.
Tuto oblast rozpočtového určení daní jsem nezmínila proto, že bych si chtěla stěžovat na
postoje resortů. Ale vzhledem k nutnosti kvantitativně a kvalitativně dostat na zcela jinou
úroveň další rozvoj lidských zdrojů v regionech České republiky, se jeví potřeba
plnohodnotného zacházení s finančními nástroji v krajích jako naprosto zásadní. Kraje
se totiž připravují velmi intenzivně na nezbytnost spolufinancování mnoha regionálních
projektů směřujících do oblasti rozvoje lidských zdrojů, k evropským penězům je třeba
přiložit nejen peníze státní, ale i regionální či místní. Takto je možné podpořit projekty, které
budou smysluplně navázány na celkový rozvoj území, propojit mezi sebou oblast podpory
podnikání, modernizace infrastruktury v daném území a to vše samozřejmě bude vyžadovat
podporu rozvoje příslušných lidských zdrojů. Nedokážu si představit, že jednotlivé resorty v
rámci realizace opatření svých sektorových operačních programů dokáží takto všechny oblasti
propojit a zajistit synergický efekt použitých finančních prostředků.
Stále je nám na krajích ze strany Evropské komise, ale i ze strany jednotlivých resortů, které
jsou řídícími orgány pro jednotlivé operační programy, zdůrazňováno, aby subjekty na území
krajů dokázaly předložit dostatek projektů, které budou mít naději na získání podpory z
evropských strukturálních fondů. Tyto obavy sdílíme, a proto na většině krajů jsou již

119

realizovány akční plány na zvýšení absorpční schopnosti území krajů, jsou vytvářeny
databanky námětů projektů, které se dále s pomocí odborných pracovníků krajských úřadů či
regionálních rozvojových agentur, kde mají kraje většinou své zastoupení, rozpracovávají.
Máme však rovněž velké obavy z toho, aby jednotlivé resorty po svých liniích a pomocí
svých implementačních orgánů působících na území krajů dokázaly spolupracovat se všemi
rozhodujícími regionálními partnery včetně krajů a přidělená podpora byla skutečně
smysluplně a efektivně využita. Prostě aby se nestalo to, co se často v České republice děje,
peníze se sice vynaloží, ale efekt je minimální, tj. evropské prostředky sice použijeme, ale
ne smysluplně do oblastí, kde je to nejvíce potřeba s ohledem na celkový regionální
rozvoj.
Mám tady na mysli právě prostředky Evropského sociálního fondu, které bude možné využít
v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, kde řídícím orgánem je MPSV a
pro některá opatření zprostředkujícími orgány MŠMT a další resorty. Pokud kraje
nebudou moci být pro některá opatření týkající se počátečního i dalšího vzdělávání
konečnými příjemci, kteří budou předkládat svá grantová schémata a zodpovídat za
vyhodnocení projektů v rámci těchto schémat podaných včetně nakládání s finančními
prostředky, obávám se, že smysluplnost vynaložených prostředků z pohledu regionálního
rozvoje bude velmi nízká. Zrovna tak obrovská odpovědnost pověřených úřadů práce v
místech krajů za realizaci pěti opatření tohoto operačního programu bez úzké spolupráce s
regionálními partnery a především s orgány krajů je nemyslitelná. Společný regionální
operační program, kde řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, obsahuje
rovněž opatření na podporu rozvoje místních lidských zdrojů, tyto prostředky jsou částečně
určeny na podporu vytváření infrastruktury, ale i zde se budou moci využít prostředky
Evropského sociálního fondu v rámci opatření 3.2 Sociální integrace. Zde by měl kraj
vystupovat rovněž jako konečný příjemce a koordinovat předkládání projektů ze strany
subjektů působících na území kraje pomocí grantového schématu.
Jak se připravujeme v kraji Vysočina na vytvoření co nejlepších podmínek pro absorpci
podpory z Evropského sociálního fondu a tím i zajištění skokového rozvoje lidských
zdrojů na území našeho kraje?
- Zapracování rozvoje lidských zdrojů jako prioritního cíle do aktualizovaného
Programu rozvoje kraje Vysočina na základě diskuse v pracovních skupinách, do nichž
mají přístup všichni zástupci zainteresovaných regionálních partnerů. Dále pak
vyhodnocení některých aktivit uvedených v rámci tohoto prioritního cíle a jejich
zapracování do Programového doplňku pro rok 2004.
- Využívání možností vypisovat grantové programy pro oblast lidských zdrojů v rámci
Fondu Vysočiny, který je finančním nástrojem pro realizaci Programu rozvoje
kraje. Do Fondu Vysočiny bylo rozhodnutím zastupitelstva kraje vyčleněno v roce 2002
80 mil. Kč a v roce 2003 dalších 80 mil. Kč. Pro Cíl 2 Zvýšení kvality sociálního
prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů je určeno 40 % finančních prostředků
Fondu Vysočiny. Kraj Vysočina vypsal celkem do současné doby v rámci Fondu
Vysočiny desítky grantových programů, mnoho z nich směřuje do oblasti lidských zdrojů.
Systém je poměrně dobře vypracován, včetně činnosti řídícího a monitorovacího výboru.
Po roce a půl fungování tohoto systému mnohé subjekty na území kraje Vysočina dokáží
tento strategický nástroj rozvoje kraje velmi dobře využívat.
- Na úrovni kraje byla založena Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina, která
je poradním, koordinačním a iniciačním orgánem pro otázky rozvoje lidských
zdrojů a je složena ze zástupců regionálních partnerů, jako jsou úřady práce, svazy
zaměstnavatelů, hospodářské a agrární komory, poskytovatelé vzdělávání, odbory a
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nestátní neziskové organizace. Členové rady vystupují jako rovnocenní partneři, kteří
mají společný zájem - zajistit na území kraje kvalitní lidské zdroje jako jeden z
rozhodujících faktorů dalšího rozvoje území.
Kraj Vysočina vyhlásil svůj Akční program na zvýšení absorpční kapacity kraje
Vysočina pro čerpání fondů EU. Hlavním smyslem je vytvoření partnerské spolupráce
regionálních partnerů, vyhledávání projektových záměrů, zajištění jejich dalšího
rozpracování a především vytvoření kvalitních projektů již v první polovině příštího roku.
Z rozpočtu kraje budou vynaloženy značné prostředky na zajištění tohoto akčního plánu,
nechceme čekat na finanční prostředky v rámci technické asistence při administrování a
implementaci operačních programů, bylo by příliš pozdě.
Kraj Vysočina se stal členem Rozvojové regionální agentury, která je připravena
spolupodílet se na vytváření projektů ze strany jednotlivých subjektů na území kraje,
svým příspěvkem kraj zlevňuje zajištění těchto služeb pro subjekty na území kraje.
Na Krajském úřadě kraje Vysočina na jednotlivých odborech jsou přijímáni a průběžně
vzděláváni odborní pracovníci, kteří se budou plně věnovat strukturálním fondům v
rámci své odbornosti. Hlavní garanci přebírá odbor regionálního rozvoje, pro lidské
zdroje budou pracovat odborníci na oddělení koncepce vzdělávání.
Rozvíjí se průběžně spolupráce se všemi regionálními partnery, kraj pořádá mnoho
seminářů, kulatých stolů a konferencí s touto problematikou. V oblasti vzdělávání jsou z
rozpočtu kraje podporovány přímo vzdělávací subjekty na území, které dokáží využívat
podpory z evropských vzdělávacích programů jako je Socrates, Leonardo da Vinci,
Minerva, Grundtvig a Mládež.

Co kraj Vysočina postrádá?
- Na území kraje nemá sídlo žádná vysoká škola, jsou zde pouze odloučená pracoviště
stávajících univerzit, což je velkým handicapem pro vytváření dalších návazných struktur
jako jsou inovační centra, technologické parky a výzkumná pracoviště. V současné době
připravuje MŠMT ve spolupráci s krajem zákon o zřízení Vysoké veřejné neuniverzitní
školy v Jihlavě na základě transformace současné Vyšší odborné školy v Jihlavě, která je
jednou z největších svého druhu v republice. Na této vysoké škole by se měly vyučovat
bakalářské studijní programy s návazností na potřeby regionálního rozvoje, více
prakticky zaměřené, než je tradiční akademické studium na stávajících univerzitách a také
více flexibilní vzhledem k potřebám regionu. První studijní program byl již akreditován a
návrh zákona půjde brzy do Poslanecké sněmovny.
- Pro rozvoj regionálního vzdělávání bude třeba zbývající finanční prostředky pro
financování krajských škol převést z MŠMT do rozpočtu krajů a vybavit kraje vedle
již předané odpovědnosti za správu a řízení krajského školství také finančními nástroji pro
jejich další rozvoj a harmonizaci.
- Centrální resorty MŠMT a MPSV by se měly dohodnout s konečnou platností, kdo
bude odpovědný za velmi důležitou oblast dalšího vzdělávání, protože v České
republice chybí stále systém certifikací a evropsky uznatelných kvalifikací, rovněž
nástroje pro zajištění prostupnosti českého vzdělávacího systému se vzdělávacími
systémy zemí Evropské unie.
- Pro zajištění potřeb regionálního rozvoje lidských zdrojů je velmi důležité dokončit
reformu v oblasti řízení regionálního vzdělávání a předat potřebné administrativní a
finanční nástroje z MŠMT na úroveň krajů, z tohoto úhlu pohledu je návrh nového
školského zákona pro kraje jako největší zřizovatele škol nepřijatelný, pouze konzervuje
stávající nevyhovující stav.
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Chybí moderní právní norma pro oblast počátečního a dalšího vzdělávání, která by
respektovala budoucí postavení České republiky v rámci Evropské unie, zaručovala
mobilitu studentů a pracovních sil a vytvářela podmínky pro realizaci celoživotního
vzdělávání. Návrh nového školského zákona, který podává MŠMT v současné době do
vlády a poslanecké sněmovny, tyto cíle neřeší.

Aby se kraje mohly stát skutečnými aktéry rozvoje lidských zdrojů na svém území, je
třeba dokončit reformu v oblasti rozpočtového určení daní, přijmout moderní právní
normy definující počáteční a další vzdělávání, vyjasnit kompetence centrálních resortů
pro vytvoření systému celoživotního učení v České republice, zahájit realizaci
propojování systému odborného vzdělávání s ostatními zeměmi Evropy a především
uskutečnit reformu veřejných financí v našem státě a tím nalézt další zdroje pro
investování do rozvoje lidských zdrojů.

České terciární vzdělávání a znalostní společnost:
Kvalita vysokoškolských absolventů aneb co nám škola nedala
Aleš Vlk
Terciární vzdělávání ve znalostní ekonomice
Už několik let se hovoří o tom, že se tradiční společnosti začínají proměňovat ve společnosti
vědění či znalostní ekonomiky. To jsou takové společnosti, kde proces tvorby a využití vědění
hraje největší roli ve vytváření bohatství1. Významná role je při přeměně ve společnost vědění
připisována také inovacím a inovačním procesům. Manuel Castells (2002) v této souvislosti
označuje schopnost utvářet inovace za klíčovou schopnost ekonomiky budoucnosti. Nestačí
samotná znalost - je zapotřebí znalost přeměnit v inovaci. Podle Castellse například současné
Japonsko dosáhlo vrcholu v budování znalostní ekonomiky, ale není schopno tuto výhodu
přeměnit v inovaci. Celý japonský systém, včetně vzdělávání, je závislý na centrálně
plánovaném a rigidním řízení, které předepisuje, ale inovační procesy ze zásady nepodporuje.
V tom vidí Castells jednu z příčin současné neuspokojivé hospodářské situace Japonska.
Ve znalostní ekonomice či inovační společnosti je z podstaty kladen velký důraz na kvalitní
lidské zdroje a jejich neustálý rozvoj. Nezanedbatelnou roli hraje systém terciárního
vzdělávání2 a významnou úlohu plní především vysoké školy. V inovační společnosti,
založené na rozvoji znalostí a lidského kapitálu, by měly vysoké školy realizovat tři základní
cíle. V první řadě utvářet vědění a přispívat tak k rozvoji nových technologií a inovací. Dále
produkovat pracovní síly, schopné tyto nové technologie a inovace rozvíjet. Nakonec by se i
ony samy měly stát místem transferu technologií (Švarz, 1999).
Systém terciárního vzdělávání není samozřejmě ušetřen působení významných globálních
vlivů. V souvislosti s jeho rozvojem je to například konvergující vliv globalizace, vzrůstající
role znalostí jako důležitého faktoru růstu a v neposlední řadě bouřlivý rozvoj informačních a
komunikačních technologií (ICT). Akumulace znalostí a jejich použití se dostává na přední
místo při porovnání ekonomického rozvoje každé země a jejího konkurenčního postavení
v rámci globální světové ekonomiky. Z toho vyplývá, že úloha terciárního vzdělávání, které
se podílí na budování intelektuální kapacity obyvatelstva a zásadní měrou přispívá k produkci
znalostí, je stále důležitější (The World Bank, 2002).
Znalosti, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ČR
1
2

United Kingdom Department of Trade and Industry, 1998.
V textu jsou použity pojmy terciární vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání jako synonyma.
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Úlohu znalostí a terciárního vzdělávání pro oblast rozvoje lidských zdrojů si postupně
začínáme uvědomovat i v České republice. To ostatně dokumentuje mimo jiné v letošním
roce schválená Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (dále jen Strategie).
Strategie uvádí spolu s celoživotním učením, vzděláváním dětí a mládeže a dalším
vzděláváním jako specifickou oblast zájmu právě terciární vzdělávání a vědu. S odvoláním na
mezinárodní srovnávání je ve Strategii zdůrazněna teze, že expanze vysokoškolského
vzdělávání a těsnější propojování se základním a aplikovaným výzkumem a vývojem a
hospodářskou sférou je jednou z nejúčinnějších strategií zvyšování konkurenceschopnosti a
základem úspěšného rozvoje lidských zdrojů.
Zcela v souladu s tezí o nutnosti těsnější spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním,
výzkumem a vývojem a hospodářskou sférou uvádí Strategie jako požadované cíle mimo jiné:
větší zapojení podniků, podnikatelů, zaměstnavatelů, regionů atd. do systému
vícezdrojového financování terciárního vzdělávání
spojení výuky, výzkumu a vývoje v jeden systém úzce spolupracující s podnikovou a
podnikatelskou sférou
Co nás trápí, kde jsou problémy
V souvislosti s plánovaným strategickým rozvojem lidských zdrojů České republiky je
nezbytné hovořit mezi jinými o tom, jak jsou absolventi našich vysokých škol po ukončení
svého studia připraveni na výkon povolání v praxi. Jinými slovy - na co je vysokoškolské
studium připravilo a v čem mají ještě rezervy. V České republice už proběhlo několik
výzkumů zaměřených na absolventy či spokojenost zaměstnavatelů s absolventy. Jsou to
studie realizované jak na celostátní úrovni (například Uplatnění absolventů škol na trhu práce
2000), tak ankety, které provádějí vysoké školy či fakulty samotné (například MU v Brně,
VŠCHT Praha, VUT v Brně apod.). Přestože se zpravidla jedná o výzkumy zkušeností
absolventů různých oborů a různých vysokých škol, lze pozorovat tendence, které se v čase
opakují a jsou téměř všem oborům společné. Zjištěné směry a hypotézy byly potvrzeny na
celostátní konferenci studentů vysokých škol, která se konala ve dnech 28. - 29. listopadu
2002 na Vysokém učením technickém v Brně. Hlavním tématem konference byla vazba
vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele3.
Dle výsledků výzkumů se začíná stále více projevovat nerovnováha mezi tím, s jakými
znalostmi a dovednostmi absolventi odcházejí do praxe a jaké kompetence v praxi potřebují
nejvíce. S čím můžeme být relativně spokojeni? Absolventi i jejich zaměstnavatelé většinou
dobře hodnotí teoretickou připravenost. Absolventi našich vysokých škol mají dále velmi
dobré specifické znalosti oboru a také poměrně dobrý všeobecný přehled. Mnoho prostoru ke
zlepšení však skýtají tři následující oblasti - znalost cizích jazyků, praktické zkušenosti a
socio-kulturní dovednosti či, chceme-li, „soft skills“.
V první řadě je nutno konstatovat, a týká se to zvláště technických škol, že mnoho
vysokoškoláků bohužel nedostatečně ovládá alespoň jeden cizí jazyk tak, aby bylo schopno v
něm na dostatečné úrovni komunikovat, číst, psát a prezentovat. Jak z průzkumů vyplývá,
znalost cizího jazyka, obzvláště angličtiny, zůstává tím nejzávažnějším problémem.
Druhým nejčastěji zmiňovaným nedostatkem je to, že výuka na vysokých školách je často
odtržena od reálného života. Vysokoškoláci opakovaně volají po větším zapojení odborníků
z praxe a také po rovnoměrnějším poměru a vhodnější návaznosti mezi čistě teoretickými a
více prakticky orientovanými předměty.
Třetí oblastí, ve které spatřují absolventi slabou stránku svého vzdělávání, je oblast sociokulturních dovedností včetně určitých manažerských kompetencí. Respondenti výzkumů
3

Informace o konferenci a jejím pořadateli ACSA - Akademickém centru studentských aktivit - najdete na
internetové adrese www.acsa.vutbr.cz
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velmi často uvádějí, že by přivítali více předmětů či formu výuky, které by jim pomohly se
zdokonalit v těchto směrech: schopnost správně komunikovat, přesvědčivě prezentovat,
prosadit svůj názor, pracovat v týmu, vést kolektiv, přijímat zodpovědnost a správná
rozhodnutí ve správný čas, být iniciativní atd.
Možné příčiny
Pokusme se vyjmenovat alespoň některé příčiny výše zmíněných problémů. Ohledně
nedostatku praxe lze obecně říci, že přestože jsou studentské praxe v průběhu studia na
některých oborech vyžadovány, velmi často neslouží svému účelu. Někdy fakulta, katedra či
ústav vyžadují potvrzení, které je možno si pořídit velmi lehce. I pro druhou stranu, podniky
či servisní organizace, je zaměstnávání studentů na praxi spíše překážkou. Na jejich zaučení a
dohled je totiž nutno uvolnit dodatečné pracovní kapacity. S výjimkou angažování nejlepších
studentů, kteří po absolvování praxe zůstávají s konkrétním podnikem v užším pracovním
kontaktu, není mnoho podniků ochotno poskytnout pro vykonávání odborných praxí své už
tak omezené kapacity.
Příčinou odtrženosti výuky a světa práce je i malá účast externích vyučujících z praxe.
Musíme ale hned dodat, že ani stávající členové akademického sboru nemají s praxí moc
velké zkušenosti. Z mezinárodního srovnávacího výzkumu vyplynula následující zjištění:
V pozitivním slova smyslu máme velmi kvalifikované vysokoškolské učitele a velmi vysoké
zastoupení žen. Na druhou stranu je ale alarmující, že náš akademických sbor je nejstarší na
světě a současně mají naši akademici nejnižší mobilitu. Více než polovina docentů a
profesorů a více než 75 procent odborných asistentů bylo zaměstnáno pouze jednou institucí.
Naši učitelé vysokých škol také v průměru minimálně cestují do zahraničí (Tollingerová,
1999). Nelze se tedy i z tohoto důvodu divit, že je výuka na mnoha vysokých školách
odtržena od požadavků současné praxe a je zaměřena příliš teoreticky.
Stejně tak na většině vysokých škol, zvláště technického zaměření, přetrvává systém výuky,
který je zaměřen především na znalosti spíše než na rozvoj dovedností. Stále nedostatečný
důraz je kladen na rozvoj socio-kulturních dovedností, inovací či realizaci vlastních nápadů.
Nejen Česká republika
Musíme však dodat, že s podobnými problémy se setkávají i vysokoškoláci v ostatních
zemích. V roce 2001 se uskutečnil výzkum, který se snažil najít odpověď na otázku, jakým
způsobem hodnotí absolventi ekonomických oborů vysokých škol vybraných ekonomicky
vyspělých zemí dovednosti získané studiem4. Výzkum byl proveden na vzorku 3500
absolventů z Finska, Francie, Nizozemska, Velké Británie, Švédska, Norska, Španělska,
Rakouska, Itálie a Německa. Data pocházela ze širšího výzkumu zahrnujícího 36 000
absolventů z jedenácti evropských zemí a Japonska. Respondenti ukončili svá studia v letech
1994/95 a dotazováni byli v průběhu let 1999-2001.
Mnoho znalostí a kompetencí získaných v průběhu studia na vysoké škole hodnotili účastníci
výzkumu pozitivně. Respondenti zpětně za velmi dobré označili znalosti získané v rámci
vědeckých a výzkumných činností, schopnost učit se, znalost cizích jazyků a písemný projev.
Spokojeni byli také s úrovní svých znalostí práce s počítačem a ostatních informačních a
komunikačních technologií. Jako velice nutné pro své zaměstnání však takzvané
„instrumentální dovednosti“ (počítačová gramotnost a znalost cizích jazyků) uvedlo pouze 43
procent absolventů a výzkumné a vědecké dovednosti pouze 49 procent absolventů. Dále
vyšlo najevo, že absolventi mnohdy potřebují dovednosti, které jim škola vůbec nedala.
V praxi oceňované jsou především umění vést, socio-kulturní dovednosti a inovativní myšlení
4

Výzkum provedla Anu Kokko z Research Unit for the Sociology of Education na univerzitě ve finském Turku.
Výsledky byly prezentovány na Summer School on Higher Education Research v nizozemském Enschede
v červenci 2001.
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- za velmi důležité je považuje více než 80 procent respondentů. To, co absolventům v praxi
nejvíc chybělo, je schopnost řešit problémové situace, přijmout odpovědnost, učinit správná
rozhodnutí, vyjednávat, pracovat v týmu a efektivně komunikovat.
Jak dál?
Čím dál tím častěji můžeme zaslechnout kritické názory zahraničních i domácích firem na
úroveň absolventů vysokých škol či na neuspokojivý stav spolupráce mezi odběratelskou
sférou a vzdělávacími institucemi. Vzhledem k tomu, že se připomínky různých subjektů
začínají množit, nebylo by vůbec na škodu určité kroky v dané oblasti podniknout. Strategie
rozvoje lidských zdrojů v České republice je z tohoto hlediska jistě záslužným počinem.
Zároveň ale musíme dodat, že Strategie sice vymezuje cíle, ale je velmi opatrná při formulaci
nástrojů, kterých je možno pro dosažení těchto cílů použít.
Změny se nabízejí v mnoha oblastech. Cílem je ale oba světy - svět práce a svět výuky a vědy
- k sobě přiblížit takovým způsobem, aby ze vzájemné spolupráce měli prospěch všichni
účastníci. Je zapotřebí rozvíjet a nadále prohlubovat vzájemnou spolupráci ve všech oblastech
- v oblasti výzkumu a vývoje, ve výuce, v rámci studentských praxí, při zadávání
bakalářských a diplomových praxí, při pořádání společných konferencí a seminářů apod.
Pokusme vyjmenovat alespoň některé prostředky, která by do budoucnosti mohly přispět
k užšímu propojení mezi světem práce a vysokými školami. V první řadě je žádoucí stávající
stav kvalitativně i kvantitativně zmapovat a zhodnotit. V případě, že existují v jakýchkoliv
oblastech spolupráce úspěchy, pak je zapotřebí je zviditelnit, aby posloužily jako vhodné
příklady pro ostatní. Taktéž by měly být pravidelně shromažďovány zásadní připomínky
podniků ke kvalitě pracovní síly a lidských zdrojů v České republice. Stejně tak by nebylo na
škodu, kdyby jednotlivé vysoké školy a fakulty dokázaly lépe a kvalitněji nabízet své kapacity
v oblastech výzkumu a vývoje a současně se začaly více angažovat v rámci celoživotního
vzdělávání.
Co říci závěrem? Do budoucnosti bude asi nezbytné, aby výuka na vysokých školách (obsah a
především forma), která má zásadní vliv na rozvoj znalostí a dovedností studentů vysokých
škol, reflektovala přijatelným způsobem požadavky odběratelské sféry. Pro jednotlivé
absolventy, firmy a potažmo pro celou společnost není žádoucí, aby studenti po ukončení
studia přicházeli do zaměstnání s významnými kompetenčními deficity. Znamená to v první
řadě zátěž pro samotné absolventy, kteří si musí některé znalosti a dovednosti dodatečně
doplňovat. Dále tato nerovnováha mezi tím, co studenty škola naučila, a tím, co od nich praxe
vyžaduje, znamená významnou finanční zátěž pro vzdělávací systémy zaměstnavatelů.
V neposlední řadě to také zásadně ovlivňuje úroveň a efektivní rozvoj lidských zdrojů v celé
společnosti.
Shrnutí:
Přeměna společnosti na znalostní ekonomiku s sebou přináší zvýšené nároky na každodenní
činnost jednotlivců a institucí. Důležitou oblastí se stává rozvoj lidských zdrojů, kterému se
začíná v České republice věnovat zvýšená pozornost. Terciární vzdělávání je v tomto ohledu
jednou ze stěžejních částí systému RLZ, mezi jinými v souvislosti s kvalitou a uplatnitelností
absolventů vzdělávacích institucí. Průzkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi
zaměstnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol ukazují, že jsou některé kompetence, ve
kterých studenti opakovaně vykazují slabiny. Jedním z řešení, jak tyto slabiny odstranit a
současně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, je zvýšení spolupráce
mezi vysokými školami a odběratelskou sférou.
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Ekonomické aspekty vzdělání v regionálním kontextu
Helena Vomáčková
1. Vzdělání jako složka lidského kapitálu
Z hlediska ekonomického rozvoje, adaptability a konkurenceschopnosti jednotlivých
ekonomik na integrovaných trzích je stále významnějším pojmem pojem lidský kapitál. Jeho
význam tak roste jak z hlediska individuálních subjektů, tak z hlediska firem, ale také regionů.
Na zavedení a rozšíření tohoto pojmu se podílel zejména nositel Nobelovy ceny za ekonomii
Gary s. Backer1. Dnes je teorie lidského kapitálu rozvinuta zejména v oblasti vzdělávání,
které je – jako znalostní kapitál - považováno za podstatnou složku lidského kapitálu.
Investice do lidského kapitálu je zhruba měřitelná jako velikost nákladů na vzdělání.
Investorem do vzdělání může pak být současně soukromá osoba, domácnosti, ale i firmy, stát,
investiční fondy apod.
Novějším pojmem, který se od 90. let používá zejména v souvislosti s firmou jako investorem
do vzdělání, je pojem intelektuální kapitál. Ten je chápán jako integrita lidského kapitálu a
dalších nehmotných aktiv ve firmě2. Důležité na charakterizování tohoto pojmu a jeho celkem
všeobecně přijímaném používání je to, že jeho bezprostřední vazba je činěna na organizace

1

BECKER, G., S. Human Cupital. A Theoretical And Empirical Analysis, With Special Reference to Education.
Chicago: The University ofm Chicago Press, 1993.
2
BURR, R., G., A., Intelletual Cupital: More Than the Interaction of Kompetence x Commitment. Melbourne:
Australan Journal of Management, 2002. 27, No. Speciál Issue
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(obecně), nikoliv na jednotlivce. Souvislost intelektuálního a lidského kapitálu zachycuje
následující obrázek3.
CELKOVÁ HODNOTA
FIRMY

FINANČNÍ KAPITÁL

INTELEKTUÁLNÍ
KAPITÁL
STRUKTURÁLNÍ
KAPITÁL

LIDSKÝ KAPITÁL

EXTERNÍ KAPITÁL

INTERNÍ KAPITÁL

Obr. 1. Schéma celkové hodnoty firmy
Z hlediska regionu je lidský kapitál tvořen obyvateli daného regionu, jejich znalostmi,
dovednostmi, postoji, kompetencemi apod. a jako takový představuje významnou
determinantu regionální prosperity. Jde nejenom o okamžitou nabídku lidského kapitálu
(např. věková struktura, nezaměstnanost), ale zejména o kvalitu lidských zdrojů a o potenciál
jejího růstu (např. kvalifikační struktura zaměstnanců, počet studentů, migrační saldo
studentů, ochota a schopnost dospělých učit se), neboť požadavky zaměstnavatelů na úroveň
znalostí a dovedností neustále rostou. Úroveň lidského kapitálu daného regionu působí rovněž
jako jeden z významných faktorů při alokaci zahraničních investic. S problematikou lidského
kapitálu bezprostředně souvisí rovněž otázka tzv. vzdělávacího potenciálu4 daného regionu.
Do regionu může přicházet vysoce kvalifikovaná pracovní síla prostřednictvím migračních
toků (jde však zpravidla jen o krátkodobé řešení), ale základním předpokladem rozvojové
perspektivy je vlastní vzdělávací základna. Tato skutečnost platí dvojnásob při v současné
době značně omezené mobilitě pracovních sil v Evropě5 - regiony v České republice
nevyjímaje.
2. Mikro a makroekonomický pohled na lidský kapitál
Měření velikosti kapitálu (zpravidla finančního, ale i intelektuálního) je obecně využíváno pro
posuzování jeho efektivnosti ve srovnávacích analýzách. Finanční analýzy na základě
účetních výkazů jsou běžnou praktikou jednotlivých ekonomických subjektů. Na rozdíl od
finančního kapitálu je však lidský kapitál obtížněji uchopitelný v číslech a vyžaduje pomocný
formalizovaný aparát. Slabiny takovéto kvantifikace naznačují nedávné aféry americké
společnosti Enron v souvislosti se selháním kontrolních mechanismů auditorských firem.
3

URBÁNEK, V. Nehmotné investice a jejich návratnost: měření lidského kapitálu. In: Transformace
hospodářství ČR před vstupem do EU, TU Liberec 2003, s. 427
4
ABRHÁM, J. Regionálně ekonomické aspekty transformace nových spolkových zemí SRN: případová studie Sasko, Sasko-Anhaůltsko. In: Acta oeconomica Pragensia 2/2003, s. 118
5
ROSENFELD, T., BARJAK, F. Regionale Wirtschaftsstrukturen in der zweiten Phase der ostdeutschen
Transformation: Sachsen-Anhalt, Halle 2000
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Při kvantifikaci lidského kapitálu se často využívá metodika výpočtu návratnosti investice,
která je kvantitativně dostačujícím ohodnocením nárůstu lidského kapitálu prostřednictvím
vzdělání. Obvykle jsou pak posuzovány investice (v přímých i nepřímých nákladech) do
vysokoškolského vzdělání. Jinou variantou získání velikosti přírůstku lidského kapitálu
prostřednictvím vzdělání na terciární úrovni je zjištění výdělků očekávaných studenty při
nástupu jejich studia. Lze předpokládat, že tito studenti volí studium v případě, že očekávají
z investice do něj vyšší efekt než další možnost v pořadí.
Role a vliv lidského kapitálu jsou zkoumány rovněž na makroekonomické úrovni, a to
zejména v teoriích ekonomického (především endogenního) růstu. Jak teorie lidského
kapitálu, tak teorie růstu zdůrazňují vztah mezi lidským kapitálem a produktivitou. Lidský
kapitál hraje důležitou roli např. i v modelech tzv. nové teorie růstu, do které se zahrnuje také
tzv. rozšířený Solowův model. V něm je produkt určen fyzickým kapitálem, lidským
kapitálem a prací. Lidský kapitál je akumulován jednotlivci prostřednictvím vzdělávání.
Z modelu lze dovodit, že země jsou bohatší proto, že mají vyšší investice do fyzického i
lidského kapitálu, mají nižší míru růstu populace a vyšší úroveň technologie. Dále lze
vyvodit, že lidský kapitál, resp. vzdělání, může ovlivňovat spíše krátkodobé tempo růstu, ale
nikoliv dlouhodobé. Podle některých autorů mohou tyto krátkodobé efekty působit
v horizontu 12 – 15 let, podle dalších i 30 – 40 let, takže má smysl zajímat se o jejich vliv na
ekonomický růst i z krátkodobého hlediska.
Teorie vnitřního (endogenního) růstu pak včleňuje technický pokrok, který je výsledkem
záměrného výzkumu a vývoje, do modelů dlouhodobého ekonomického růstu. Dlouhodobý
růst je tedy považován za endogenní, ovlivnitelný vládní politikou. Za hlavní stimuly
dlouhodobého ekonomického růstu jsou považovány zejména investice do lidského kapitálu,
infrastruktury, odstranění nadbytečné regulace ekonomiky apod6.
3. Regionální kontext rozvoje lidského kapitálu
Ústecký kraj představuje zcela svébytný územně správní celek, který se potýká s řadou
problémů, díky nimž je neatraktivní pro trvalou migraci kvalifikované pracovní síly. Na
prvním místě je třeba uvést vysokou míru nezaměstnanosti ve vztahu k celorepublikovému
průměru, nedostatečnou restrukturalizaci a revitalizaci tzv. starého průmyslového regionu,
nedostatečnou infrastrukturu a rovněž nízký vlastní vzdělávací potenciál7. Ten je dán nízkým
podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva kraje k celorepublikovému průměru (v
posledních letech nevykazuje nárůst) a vysokým zastoupením pracovní síly pouze se
základním a učňovským vzděláním.
Dle teorie lidského kapitálu závisí volba typu vzdělání, jeho délka a zaměření u jednotlivců na
optimální návratnosti finančních prostředků do takovéto investice. Pokud se jedinec rozhodne
dále se vzdělávat, musí investovat finanční prostředky, a to buď přímo (přímé náklady na
vzdělání, ubytování, učební pomůcky, stravování, poplatky školného apod.) nebo nepřímo
(náklady ušlé příležitosti v podobě pravděpodobné výše výdělku, který by realizoval, kdyby
upřednostnil zaměstnání před studiem). Jednotlivec dle této teorie tedy očekává, že v
budoucnosti získá více, než musí v přítomnosti vynaložit.

6

MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské studium. Praha 2001
VOMÁČKOVÁ, H. K analýze užitků a nákladů ve vzdělání. In: Theoretical and practical aspects of public
finance. Praha 2002, s. 594 - 600
7
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Tento obecný předpoklad však nebere v potaz odvětvovou orientaci studia a následně
odvětvovou orientaci při vlastním výkonu práce. Pokud bychom přijali teoretická východiska
obecného modelu8 (viz tabulka 1), pak bychom museli připustit výraznou pracovní migraci
dle konkrétních podmínek pracovního trhu bez ohledu na profil vzdělání.
Tabulka 1: Model příjmové diferenciace za jednotlivá odvětví OKEČ podle dosaženého
vzdělání (v b. c. roku 2001 )
Hrubé příjmy modelované
dle struktury dosaženého
Odvětví národního hospodářství
vzdělání9) v Kč
ZŠ
SŠ
VŠ
ČR - průměr
9 652
13 996
23 455
1
Peněžnictví a pojišťovnictví
19.720 28.595
47.921
2
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
12 133 17 593
29 483
3
Dobývání nerostných surovin
12 047 17 468
29 274
4
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 10 504 15 231
25 525
5
Doprava, pošty, telekomunikace
10 401 15 082
25 275
6
Podnikání s nemovitostmi, služby pro
podniky, výzkum, vývoj
10 337 14 989
25 119
7
Obchod, opravy aut a spotřebního zboží
9 804
14 215
23 823
8
Stavebnictví
9 387
13 611
22 811
9
Zpracovatelský průmysl
9 284
13 462
22 561
10 Zdravotnictví, sociální činnost
9 129
13 237
22 184
11 Školství
8.445
12.246
20.522
12 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
8 098
11 742
19 677
13 Pohostinství, ubytování
7 565
10 969
18 382
14 Zemědělství, lesnictví, rybolov
7 160
10 382
17 399
Podnikatelská sféra
9 834
14 260
23 897
Nepodnikatelská sféra
8 929
12948
21 698
Z tabulky vyplývá, že prvních 7 odvětví v průměru realizuje nadprůměrné hrubé příjmy (ale
zcela srovnatelné investice do vzdělání v těchto oborech). Dá se předpokládat, že
vysokoškoláci s uplatněním v těchto odvětvích budou vykazovat v průměru vyšší efektivnost
investic do vzdělání než vysokoškoláci působící v odvětvích 8 – 14, kde návratnost investic
bude též delší (a to i z titulu vyšších investic, jak individuálních, tak společenských).
Investiční náročnost VŠ studia tak nemusí odpovídat individuální „ziskovosti“, jak uvádí
teoretický předpoklad
Ačkoli odvětvové členění není přesné ani ideální, naznačuje určité společenské relace, které
ovlivňují individuální návratnost investic do vzdělání a výrazně působí na odvětvovou, ale též
regionální efektivnost z této investice. Působit jako středoškolák v zemědělství nebo
vysokoškolák ve veřejné správě či jako vysokoškolák ve školství nebo středoškolák
v peněžnictví znamená nejen posouvat dobu návratnosti investic, ale též vytvářet odlišný tlak
na finanční zatížení rodiny studujícího jednotlivce.

8

VOMÁČKOVÁ, H. Ekonomické aspekty statku vzdělání. Pedagogika 2/2002. Praha , s. 219 - 230
ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil, Praha 2001, s. 9, ÚIV. Školství na křižovatce – výroční zpráva o stavu a
rozvoji výchovně vzdělávací soustavy . Praha 1998, s. 22
9
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Citovaná studie uvádí zajímavé relace mezi návratností investic do vzdělání10 u
středoškolského a vysokoškolského studia s primárním akcentem na odvětvovou klasifikaci
OKEČ. Uvádí např., že při výše nastavených vztazích ve společnosti činí doba návratnosti
investice do VŠ studia:
• pro vysokoškoláka ve veřejné správě vzhledem k investici středoškoláka
v zemědělství je (za jinak nezměněných podmínek) po 6 letech,
• pro vysokoškoláka ve školství vzhledem k investici středoškoláka v peněžnictví je (za
jinak nezměněných podmínek) po 16 letech,
• pro vysokoškoláka v zemědělství vzhledem k investici středoškoláka ve veřejné
správě je (za jinak nezměněných podmínek) po 13 letech apod.
4. Závěr
Uvedené relace potvrzují, že vysokoškolská úroveň dosaženého vzdělání (i při jeho vysoké
kvalitě) ještě sama o sobě nezaručuje obdobnou úroveň individuálního užitku a jemu
odpovídající budoucí příjem ve všech odvětvích. Nejen mezi odvětvími, ale např. i mezi
regiony, existují významné odchylky, které ekonomicky ovlivňují individuální zájem - spíše
než o vlastní vzdělání - zájem o profesi a místo její realizace, kterými je tento statek ovlivněn
v efektivnosti využití. Impuls, který je tím pro úvahy o individuální efektivnosti investic do
vzdělání dáván, činí určitá odvětví (regiony, zaměstnání) méně atraktivní a snižuje po nich
poptávku. Je otázkou, zda takto nastavené relace odpovídají prioritám regionů a společnosti
jako celku a zda zejména na úrovni celospolečenské efektivnosti a návratnosti (kterou jsme
zde nesledovali) jsou žádoucí. Existuje totiž obava, že pokles poptávky (zvlášť, je-li
dlouhodobý) jde ruku v ruce s poklesem konkurence a kvality.
Dosud nenasycený pracovní trh vysokoškolsky vzdělané pracovní síly bude z tohoto pohledu
jistě reagovat. Tendence po minimální investici a maximálním užitku může motivovat řadu
studentů vystudovat např. učitelství (např. cizích jazyků) a následně se uplatnit ve výrobní či
bankovní sféře, a to vše v regionu, který nabízí nejlepší výdělkové možnosti. Signály, které
jsou přitom vysílány do regionu, jsou deformované. Zkreslené příjmové relace ve společnosti
budou indikovat zkreslené relace o poptávce po vysokoškolském studiu určitého oboru
v určitém regionu. Pokud zabudujeme do modelu školné (např. na úrovni 50% současných
normativů), zjistíme, že jeho vliv je u příjmově silných odvětví zanedbatelný, zatímco u
příjmově slabých (jako je např. zemědělství) výrazně snižuje individuální efektivnost investic
do vzdělání a prodlužuje dobu jejich návratnosti v případě setrvání v těchto odvětvích. Tj.
zavedení školného zde by pravděpodobně posílilo tendenci ke snižování poptávky po
profesích v těchto odvětvích.

10

Je zachován předpoklad srovnatelně vysokých investic do vzdělání (SŠ i VŠ) jakéhokoli oboru, neuvažuje se
školné.
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Lidský kapitál a vzdělanostní/učící se společnost
Petr Wawrosz
Lidský kapitál, vzdělanostní, znalostní či učící se společnost. Pojmy, které se poslední dobou
často používají, a jak už tomu často bývá, v různých kontextech a významech. Na úvod bude
dobré proto jejich stručná definice.
Lidským kapitálem rozumím rozum, inteligenci, znalosti, schopnosti a dovednosti, postavení,
kontakty apod., kterými určitý jedinec disponuje. Lidský kapitál přitom můžeme dělit na
vnitřní a vnější. Vnitřní je částečně dán geneticky - některé schopnosti apod. jsou vrozené, z
větší míry je pak získán socializací, učením a dalšími vlivy. Vnější lidský kapitál závisí
zejména na pozici, postavení, kontaktech, kterými daná osoba disponuje. Tento vnější lidský
kapitál lze dále dělit na vázaný (formální) závisející zejména na pozici daného člověka ve
formálních strukturách a volný (neformální), který je dán kontakty daného člověka mimo
oficiální (formální) struktury.
Za sociální kapitál pak budu považovat sumu lidského kapitálu, která v dané společnosti
existuje, přičemž sociální kapitál zahrnuje normy, hodnoty, názory, kterými se společnost řídí,
které respektuje, dodržuje apod.
Vzdělanostní, respektive znalostní, společnost je společnost založená na vzdělání,
schopnostech, znalostech atd. Je to společnost, která umožňuje svým příslušníkům co nejširší
využívání jejich znalostí, která usiluje o maximální zhodnocení schopností, dovedností,
znalostí svých jednotlivých členů.
Učící se společnost je pak společností, v níž je zajištěn přístup ke vzdělání bez jakékoliv
diskriminace, kde jsou občané motivováni ke vzdělání a kde je vzdělání uznáváno jako jedna
ze základních hodnot.
Proč se tyto pojmy tak často používají? Zejména proto, že žijeme v době, kdy objem
informací, znalostí prudce roste. Souvisí to s rozvojem vědy a techniky, se stále větší
specializací, s tím, jak naše poznání odkrývá nové a nové obzory. Zatímco dříve v minulosti
člověk ve své průměrné každodennosti, tedy ve svém běžném životě nepotřeboval příliš
mnoho znalostí a schopností, aby byl schopen existovat, dnes, chce-li být aktivně zapojen do
společnosti, chce-li využívat veškeré její výhody a možnosti, potřebuje těchto znalostí
mnohem více. Řada lidských aktivit vyžaduje podrobné znalosti, podrobné postupy a návody.
Objem informací, které nás obklopují, se prakticky každý den násobí. Dnes rozhodně
nevystačíme s tradičním přístupem, který spočívá v naučení se základních informací, v jejich
"nabiflování" do hlavy. Mnohem důležitější je schopnost vědět, kde jednotlivé informace
hledat, jak je zpracovávat, schopnost rozpoznat v záplavě informací podstatné od
nepodstatného, relevantní od irelevantního, pravdivé od nepravdivého. Má v tomto smyslu
upozornit, že samotné informace nelze považovat za znalosti. Znalost je schopnost informace
prakticky použít, aplikovat při řešení problémů apod.
Ke klíčovým charakteristikám současné společnosti rovněž patří vysoká četnost změn,
skutečnost, že řada poznatků má omezenou platnost trvání. Vysoká četnost změn se projevuje
větší nestabilitou a nejistotou. Kdo chce být úspěšný, musí se umět adaptovat na nejrůznější
změny, které ho v jeho životě potkají, musí umět s nejistotou a nestabilitou pracovat. V
drobné odbočce si dovolím poznamenat, že vysoká četnost změn nemusí být vždy ku
prospěchu věci, např. z ekonomického hlediska může vést k tomu, že nejsou dostatečně
využívány již existující zdroje, z lidského hlediska může vést ke stresu a vzniku nejrůznějších
civilizačních nemocí, z ekologického hlediska se může projevit tlak na další znečišťování.
Rozbor těchto faktorů je však mimo předmět tohoto textu. Navíc se zdá, že s permanentními
změnami je nutno počítat a bylo by chybou se proti nim bránit. Krom toho, jak je uvedeno
dále, koncept znalostní ekonomiky může některé z výše uvedených negativ alespoň částečně
eliminovat.
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Se změnami a nestabilním prostředím rovněž souvisí skutečnost, že řada problémů a úkolů, se
kterými se potýkáme, má charakter slabě definovaných, čili není jasně stanoven cíl ani způsob
řešení problémů, nejasné jsou i zdroje, které pro daný úkol, či k řešení problému máme k
dispozici.
Jakou roli hraje ve znalostní společnosti lidský kapitál? Mezi schopnostmi, které pronikavě
nabývají na důležitosti, je to právě schopnost zpracovávat informace, umět je používat. V
důsledku globalizace se rovněž důležitými stávají schopnosti umět využívat poznatků z
různých oborů, umět spolupracovat s lidmi různých přesvědčení, názorů, národů, umět
využívat možností, které člověku nabízí jeho blízké i vzdálené okolí. Lidé, kteří toto dokáží,
se stávají ceněnými na trhu práce, poptávka po nich roste, což se odráží v jejich mzdách,
respektive odměnách (takoví lidé totiž nutně nemusí pracovat jako zaměstnanci, mohou mít
vlastní firmy apod.) Učící se společnost by měla právě vychovávat osoby, které disponují
výše uvedenými schopnostmi.
Textů, ve kterých se píše, že má smysl investovat do vzdělání, bylo napsáno mnoho. Právě
proto, že se neustále rozšiřuje lidské poznání, nestačí pro většinu lidí disponovat pouze
základními schopnostmi typu číst, psát, počítat, které ještě před 100 či 150 lety k úspěšnému
přežití v průměrné každodennosti stačily. Společnost, v níž lidé nebudou schopni pracovat s
informacemi, v níž neporozumí současným výsledkům vědy a techniky, je společností
odsouzenou ke stagnaci, k zaostávání. Hrozí ji, že bude pohlcena společností, která danými
schopnostmi disponuje.
Nebudu proto opakovat známé argumenty. Pokusím se podívat na méně obvyklé možnosti,
které znalostní společnost nabízí. První je ochrana životního prostředí. Znalostní společnost
může být společností, která si jednoznačně uvědomuje vzácnost přírodních zdrojů, význam
jednotlivých složek planety Země i Země jako celku pro náš život a věnuje tedy ochraně a
zachování přírodního prostředí prvořadou pozornost. Díky svým znalostem a schopnostem
může používat takové technologie, postupy, vyrábí takové výrobky a produkuje takové
služby, které jsou vůči životnímu prostředí co nejšetrnější. Znalostní společnost může být
společností, která respektuje rostliny i zvířata jako součást planety Země, která je chrání a
snaží se nedopustit, aby byly zlikvidovány. Znalostní společnost může být společností, která
díky svým znalostem dokáže řešit problém hladu a s ním související problém bezohledného
využívání lidských zdrojů.
Druhou oblastí je etika a vztahy mezi lidmi. Znalostní společnost může být společnost, která
je postavena na dodržování psaných i nepsaných pravidel spolupráce mezi lidmi, společnost,
která si uvědomuje, že z dlouhodobého hlediska se vyplácí jednání, které respektuje práva a
svobody druhých, může to být společnost, v níž se dodržují smlouvy a závazky, v níž je
rovnoprávné postavení dlužníka i věřitele, může to být společnost, v němž právo a
spravedlnost nejsou pouhá slova ale všední realita.
Třetí oblastí je vztah znalostní společnosti a změn. Jak bylo uvedeno výše, současná
společnost se vyznačuje vysokou četností změn a tím relativně velkou nejistotou a
nestabilitou. Znalostní společnost by však měla být společností, která je na tento stav
připravena, která s ním umí pracovat, která dokáže omezený, neúplný a navíc často a rychle
se měnící soubor poznatků využívat. Znalostní společnost umí řešit slabě strukturované
problémy a úkoly, dokáže nacházet analogie mezi zdánlivě nesouvisejícími oblastmi, využívat
poznatků ze vzdálených oborů, kombinovat, nacházet nová a originální řešení.
Nechci výše uvedenými příklady říci, že znalostní společnost se rovná ráji na zemi, či
komunismus, že, pokud budeme usilovat o vytvoření znalostní společnosti, vyřešíme všechny
problémy. Vždy se budeme pohybovat ve světě vzácných zdrojů, ve světě, ve kterém
nemůžeme ovlivnit všechno, ve světě, v němž naše aktivity budou mít zamýšlené i
nezamýšlené důsledky, ve světě v němž různí lidé budou mít různé potřeby, různou hierarchii
hodnot. Jinými slovy nevěřím, že by znalostní společnost odstranila konflikty, problémy, že
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by to byla společnost, která by dokázala vyřešit všechna negativa. Neměli bychom ani
podlehnout naivnímu okouzlení vědou a technikou (např. v současné době v podobě
možností, které nabízí výpočetní technika, internet apod.) - vývoj posledních zhruba 200 let
jasně ukazuje, že výsledků vědy a techniky lze zneužít, že tyto poznatky s sebou přinášejí, jak
pozitiva, tak negativa. Přes všechna tato varování se však lze domnívat, že vzdělanostní
společnost bude společností, ve které bude příjemné žít.
Opět si lze položit otázku a co lidský kapitál? Jednoznačně platí, že bez lidského kapitálu, bez
schopností, dovedností a znalostí lidí nelze vzdělanostní společnost vytvořit. Má proto smysl
věnovat pozornost vzdělávání, procesu vytváření lidského kapitálu u každého člena dané
společnosti. Jak bylo výše uvedeno, sice část lidského kapitálu máme geneticky danou, velkou
část však získáváme právě v procesu socializace a učení.
Cílem učící se společnosti by přitom mělo být, aby jednotliví její členové disponovali
znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které umožní vznik a rozvoj vzdělanostní společnosti.
Učící se společnost by tedy měla podporovat aktivní přístup ke vzdělání, učení se po celý
život, touhou po získávání poznatků, touhu naučit se schopnosti pracovat s informacemi, umět
je využívat, umět se pohybovat v prostředí plném nejistoty a změn. Liberální přístup by mohl
namítnout, že záleží na každém z nás, zda-li podobný přístup mít budeme a že trh nejspíš lidi
s podobným přístupem ocení v podobě vyšších příjmů. Nelze však nevidět, že i zde platí, že
pro osobní iniciativu v oblasti vzdělávání musí existovat příslušné institucionální prostředí,
které onu osobní iniciativu umožní. Nesmíme dále zapomínat, že přístup jednotlivých členů
ke vzdělání je různý. Jak ani znalostní, respektive učící se společnost nezaručí absolutní
rovnost příležitostí v přístupu ke vzdělání, mělo by být jejím cílem, aby každý, kdo o vzdělání
usiluje, měl k němu přístup co nejjednodušší.
I ve vzdělanostní společnosti bude přitom platit, že vzdělání je vzácným statkem, že peníze a
zdroje, které jsou vynaloženy na vzdělání, už nemohou být vynaloženy na nic jiného. Právě
rozšiřující se množina poznatků, skutečnost, že vzdělávat se je nutno stále ve více oblastech,
jinými slovy, že na vzdělávání je potřeba stále více peněz a prostředků, svým způsobem
vytváří tlak, aby vzdělání nebylo zadarmo, aby ti, kteří se vzdělávají, za poskytnutí
vzdělávacích programů platili. Pochopitelně je nutné rozlišovat mezi základním, středním a
vysokoškolským či celoživotním vzděláváním. Pro každý z nich by měl existovat jiný druh
úhrad. U prvních dvou druhů (tj. základní a středoškolské) lze souhlasit s názorem, aby
převážně bylo hrazeno z veřejných rozpočtů - i když i zde lze hledat nové formy úhrad jako
inspirativní lze uvést myšlenku, aby domácnosti dostávaly speciální poukázky určené na
vzdělání, tyto poukázky pak odevzdávaly základním či středním školám, ve kterých se
studenti budou vzdělávat, a školy za tyto poukázky získávaly peníze na jejich provoz, platy
učitelů apod. Tyto poukázky by de facto byly zvláštními cennými papíry, oceněné určitou
nominální hodnotou, školy by pak získaly takovou sumu peněz rovnající se sumě nominálních
hodnot poukázek, jež by obdržely od jednotlivých žáků a studentů. Školy by tento systém
motivoval k usilování o co nejvyšší kvalitu vzdělávání, tedy o to, aby danou školu
navštěvovalo co nejvíce studentů, a tak měla co největší příjmy. U vysokoškolského
vzdělávání byly návrhy na jeho úhradu z budoucích příjmů absolventů rozvinuty v jiných
textech, proto je zde nebudu opakovat. Obdobný princip jako u vysokoškolského vzdělávání
lze uplatnit u některých forem celoživotního vzdělávání.
Vzdělanostní společnost, tak jako každá jiná, obsahuje spoustu šancí a rizik. Kvalitní lidský
kapitál umožní řadu rizik minimalizovat a řadu šancí naplno využít. Proto bychom měli
usilovat, aby česká společnost byla společností lidského kapitálu, společností, která dokáže
využít znalostí a schopností svých členů, společností, která dokáže reagovat na současné
poznatky a současný vývoj.
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Konkurenční výhoda - předpoklad úspěchu na trhu práce
František Nahodil
Již šestý ročník vědecké konference, zabývající se lidskými zdroji se snaží posunout vpřed
úroveň našeho poznání, souvisejícího s využitím lidského kapitálu. Člověk stojící v
ekonomice jak na straně zdrojů, tak i cílů, je předmětem zájmu celé řady odborných kategorií,
které se snaží:
·

systematicky vychovávat a připravovat lidské zdroje, aby byly schopny spolu s
technikou zabezpečit realizaci cílů a potřeb společnosti
·
predikovat budoucí potřeby a vytvářet adekvátní podmínky pro jejich naplňování
Řešení těchto složitých úkolů je interdisciplinární, dlouhodobý a zdaleka ještě ne zcela
prozkoumaný problém. Chtěl bych v této souvislosti upozornit na jeden dílčí problém, který
souvisí s trhem práce a který vychází z marketingové filozofie. Spočívá v nalezení, dosažení,
získání a osvojení si konkurenční výhody, která determinuje úspěch obchodních firem na
jednotlivých trzích, včetně pracovníků hledajících uplatnění na trhu práce.
Konkurenční výhoda, je a v budoucnosti tato tendence ještě posílí, základním motivem, který
rozhoduje o tom, zda se bude realizovat určitá koupě v určitém tržním segmentu při určité
nabídce potenciálním zákazníkem a v určitém čase. V čem tato výhoda spočívá? Projevuje se
v konkrétních podmínkách na určitých trzích jako časový předstih před konkurencí nabídce
lepších technickoekonomických parametrů výrobků nebo služeb, nabídce výhodnějších
podmínek financování projektu výhodnějších cenových relací vzhledem k úrovni nabídky
apod. Marketingoví specialisté jsou již dnes schopni prognózovat budoucí potřeby,
kvantifikovat je a načasovat jejich výzkum, vývoj, výrobu a distribuci v takovém časovém
chainu - řetězci, kdy si ještě jednotliví spotřebitelé nedokážou dost jasně tyto své potřeby
uvědomit.
Konkurenční výhoda na trhu práce spočívá v dosažení časového předstihu v nabídce potřeby
nově vzniklé kvalifikace, vhodné kombinaci vědomostí, schopností a praxe, hlubokých
znalostí hraničních vědních oborů apod. Problémem je nalezení těchto konkurenčních výhod,
jejich poznání a vytváření optimálních postupů, jak si studenti tyto nově vzniklé konkurenční
výhody osvojí.
Poslání vzdělávacích institucí by mělo spočívat zejména v:
·
identifikaci potenciálních konkurenčních výhod ze širokého spektra trendů
celosvětové odborné i společenské praxe
·
deskripci konkurenčních výhod, nalezení perspektivních oborů, tvorbě studijních
programů, produkci aktuálních učebních pomůcek a odborné přípravy posluchačů.
·
nalezení vhodných forem a obsahu, dosažení konkurenčních výhod, volbě optimálních
forem studia, již nejen klasických, ale i distančních, e-learningu s využitím internetu, s
účastí nebo absencí lektora, přednášejícího nebo tutora
·
v cílevědomé snaze spočívající v osvojení si konkurenční výhody, nalézání vhodných f
orem spojení teorie s praxí a výuky s vědou
·
permanentní predikace konkurenčních výhod na základě cílevědomě řízených procesů
osvojování si znalostí na katedrách a ústavech vysokých škol a jejich výzkumných
pracovištích
Problém není zástupný, v podstatě nemůže být řešen nikde jinde. Student sám není totiž
zpravidla schopen kvalifikovat hodnotu jednotlivých alternativ potenciálních konkurenčních
výhod a spoléhá na doporučení svých pedagogů, odborníků jednotlivých kateder a
výzkumných týmů, kteří významným způsobem ovlivňují jeho názory a formují jeho
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osobnost. Spoléhá na jejich erudici a kontakty s předními odborníky teorie i praxe. Tím, že
pracovníci dané vzdělávací instituce budou důsledně tuto úlohu plnit, získávají zároveň pro
tuto instituci, svoji alma mater, významnou konkurenční výhodu, která jim zabezpečí trvalý
zájem posluchačů o nabízené studijní programy.
Závěr
Nalezení konkurenční výhody a její osvojení vytváří pro posluchače dobrou výchozí
pozici na trhu práce. Úkol vzdělávacích institucí v současné době, ale ještě více v
budoucnosti, v situaci znalostní společnosti, bude spočívat ve vytváření předpokladů pro
dosažení konkurenčních výhod.
Literatura:
F.Nahodil: Ekonomika veřejného sektoru, Praha 2003
R.Valenčík: Lidský kapitál a kapitálový trh, Praha, 2001
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Lidský kapitál jako podnikatelská příležitost vlastníka
Jaroslava Kubátová
Pracovníci jako nezávislí investoři lidského kapitálu
Během 90. let 20. století začali být pracovníci považováni za samostatné nezávislé investory
svého lidského kapitálu, kteří se samostatně rozhodují zda, nakolik a v čí prospěch se budou
pracovně angažovat. Byl tak završen posun od nahlížení na pracovníky jako nákladovou
kategorii přes aktiva po lidský kapitál (viz obr. 1):
Obr. 1: Pracovník je pro organizaci
vnímaný
přínos

Náklad

Aktivum

Lidský
kapitál

čas
Pracovníci jako nezávislí investoři lidského kapitálu vkládají čas, talent, úsilí a energii a
zainteresovanost. Mezi nejvýznamnější přínosy pracovníků patří ty, které vycházejí z jejich
znalostí. Ve srovnání s navýšením základního jmění nebo zvýšením časového fondu vede
investice do vzdělávání ke zhruba třikrát vyššímu růstu produktivity pracovníků.[5] Formální
i neformální vzdělávání, ať už jsou realizovány jakkoliv, jsou perspektivní cestou k dosažení
růstu produktivity, míry inovací a růstu konkurenceschopnosti. Je však nutné uvědomit si, že
vzdělávání je aktivitou jedince a naučené (vstřebání myšlenek, dovedností, rozvoj schopností)
je jeho osobním výsledkem. Jedinec se posouvá na vyšší úroveň možné činnosti, resp.
součinnosti a je jeho rozhodnutím, zda a ve prospěch koho investuje svůj lidský kapitál. Je
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logické, že tyto zdroje jsou předmětem konkurenčního boje mezi organizacemi. Úspěšnost
organizací je životně závislá na kvalitním lidském kapitálu. Zároveň platí, že jedinci, kteří
jsou nositeli lidského kapitálu s vysokou hodnotou, jsou schopni tento kapitál investovat tak,
aby se jim co nejlépe zhodnotil, a vyhledávají odpovídající pracovní podmínky. Vytvoření
takových podmínek je pro organizace základní konkurenční výhodou a výzvou pro zásadní
změny v řízení lidských zdrojů.
Celý proces je podmíněn kardinálními změnami souvisejícími s rozvojem informačních a
komunikačních technologií (ICT), které vedou k revolučním změnám v činnostech
(osvícených) organizací. Nové ICT jednak mění charakter a způsoby organizace práce a
jednak mění požadavky na pracovní chování. Dochází k posunu produkčního paradigmatu
(obr.2): od masové, standardní a statické produkce k individuální, na míru klienta
přizpůsobené a dynamické produkci. Realizace této změny je žádoucí ve všech sektorech
ekonomiky, veřejnou správu a vzdělávací instituce nevyjímaje.
Změna produkčního paradigmatu s sebou nese vzrůst významu intelektuálního, potažmo
lidského kapitálu. ICT mění podstatu a obsah práce. Požadavky na znalosti, dovednosti a
schopnosti pracovníků, tj. na lidský kapitál, se zásadně mění. Projevuje se, stručně vyjádřeno,
zejména:
- rostoucí dynamika, vyvolaná nutností okamžitě reagovat na veškeré změny
- stírání hranic v procesu produkce i ve vztazích k obchodním partnerům, které vyžaduje
vysokou míru zapojení každého pracovníka do procesu řízení kvality
- důraz na vztahy; zmíněný posun produkčního paradigmatu k individuálnímu klientovi
posouvá produkci ke sféře služeb a zvyšuje význam vztahů mezi účastníky produkčního
řetězce
- rostoucí nejistota související s rostoucí dynamikou trhů
- změna obsahu práce, spočívající v rozšiřujících se požadavcích na odborné a osobnostní
vlastnosti pracovníků, na jejich schopnost komplexního využití znalostí, interpersonálních
dovedností a intuice
Obr. 2: Posun produkčního paradigmatu
individuální/dynamický

produkce „na míru“
s důrazem na uspokojení
individuálního klienta

TRH

POSUN
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masová produkce
s důrazem na množství

standardní

PRODUKT

„na míru“

Shrnuto, od pracovníků jako nositelů lidského kapitálu se očekává tvořivost, schopnost
samostatného myšlení, přínos inovativních nápadů, otevřenost vůči změnám, stejně jako
vysoká míra odpovědnosti za výsledky celé organizace.
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Pracovní chování zaměstnanců má stále rostoucí význam. Vztahy mezi zaměstnanci a
zaměstnavatelem zahrnují sílící vzájemné vazby. Zaměstnavatel určuje svou strategii řízení
lidských zdrojů, ale pracovní chování zaměstnanců zpětně ovlivňuje obsah a umožňuje
naplnění podnikové strategie a vize, což zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost organizace
(obr 3).
Obr. 3: Dvousměrný vztah organizace a lidského kapitálu

Podniková strategie
a
vize
umožňuje
tvorbu a naplnění

určuje
a formuje
Strategie ŘLZ
⇓
Lidský kapitál

Disponuje-li organizace schopným personálem, je pro ni vysoce hodnotným kapitálem. Jak
jsme již zmínili, nositelé těchto znalostí a schopností představují zároveň svůj vlastní kapitál,
svou individuální podnikatelskou příležitost a mohou jevit značnou ochotu přistoupit na
změny, které tento jejich kapitál lépe zhodnotí, včetně změny zaměstnání. To nutí
zaměstnavatele, aby usiloval o udržení tohoto cenného kapitálu, a to i v době případné
dočasné krize, neboť formování nové pracovní síly při pozdějším růstu je nákladné a
způsobuje časovou prodlevu. Proto se objevují nejrůznější modely zkracování pracovní doby,
práce na částečný úvazek, půjčování pracovníků do jiných firem apod. [6]
Pracovní motivy v Česku
Celosvětové trendy skutečně poukazují na růst počtu takových zaměstnanců, kteří se orientují
na práci a kariéru, ale nejsou oddáni organizaci, ve které jsou zaměstnáni. V České republice
vyjadřuje oddanost své práci 47 % zaměstnanců (celosvětově je to 57 %); organizaci, ve které
pracují, je v ČR oddáno 41 % (celosvětově 51 %) zaměstnanců.
Rozhodujícím důvodem, proč Češi pracují (jako zaměstnanci nebo samostatně výdělečně
činní), je potřeba finančního zajištění. Tento motiv je velmi důležitý pro čtyři pětiny
zaměstnaných a pro zbylou pětinu důležitý. Pro tři čtvrtiny zaměstnaných osob je důležité
využití dosaženého vzdělání, přičemž spokojenost s uplatněním svých odborných schopností
vyjadřuje stejný podíl pracovníků.
Finanční ohodnocení zvolené profese je také nejdůležitějším motivem studia současné české
generace dvaceti – třicetiletých. Potvrzuje to 78 % z nich. Přitom s růstem vzdělání se zároveň
zvyšuje ochota rozšiřovat vědomosti dalšími formami vzdělávání.
Zároveň nelze zapomínat na značný sklon občanů ČR k paternalismu, tedy na jejich
přesvědčení, že v některých oblastech jsou nezbytné zásahy státu do chodu společnosti. O
tom, že především stát a vláda mají zajistit, aby měl každý práci, je přesvědčeno 55 %
občanů, zatímco jen 14 % soudí, že je to úloha každého jednotlivce, 32 % občanů se domnívá,
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že by stát a jedinec měli postupovat v součinnosti. Kromě toho Češi dlouhodobě
upřednostňují hodnoty spojené s rodinným životem před hodnotami spjatými s prací,
pracovními podmínkami a výdělkem, což se pochopitelně odráží na jejich pracovním chování
a na způsobech řešení situace, jsou-li nuceni měnit zaměstnání.
Lze doložit, že významnými faktory, které se pojí s určitými názory, jsou věk, vzdělání,
ekonomická aktivita a životní úroveň. Jedinci vyššího věku, s nižším vzděláním, s nízkou
ekonomickou aktivitou (zvláště nezaměstnaní) a deklarující nízkou životní úroveň mají
tendenci přenášet odpovědnost za svou sociální situaci na stát. Naopak lidé mladší, s vyšším
(zejména vysokoškolským) vzděláním, intenzivně ekonomicky aktivní (zejména samostatně)
a s vnímanou vyšší životní úrovní přebírají odpovědnost za svou sociální situaci a v tržním
ekonomickém sytému spatřují příležitost pro osobní uplatnění. Tito mladí lidé, přicházející
nyní na trh práce, jsou označováni jako generace Y, která následuje po generaci. X.1 Generace
Y se vymezuje vůči hodnotám generace X, a to se projevuje i v jejím pracovním chování.
Generace X se snažila nezadlužovat se, udržet se na dobrém pracovním místě, nemít žádné
konflikty s okolím a učinit jednoznačné rozhodnutí mezi rodinou či kariérou. Peníze jsou pro
ni hodnotou. Generace Y považuje peníze za prostředek a ochotně se zadlužuje. To souvisí
s tím, že je přesvědčena, že za svou práci musí dostat řádně zaplaceno, a proto pružně
přechází na jiná místa, jsou-li výhodnější. Její představitelé navíc požadují, aby jejich práce
byla zajímavá, což je další příčinou častějších změn zaměstnání. Zajímají se o společenské
problémy a nezříkají se práce v neziskovém sektoru. Veškeré změny považují za normální
součást života. Úspěch v práci je pro ně důležitý, ale neobětují mu partnerské vztahy.
Založení rodiny však odkládají na věk po třicítce, ale ani pak na kariéru nerezignují.
Zaměstnavatelé vítají, že ve své většině jsou běžnými uživateli ICT a mají tak nižší potřebu
technických instrukcí. Lze předpokládat, že tyto vzorce chování se budou stále silněji
projevovat i na českém trhu práce.
Závěr
Lidský kapitál a zejména jeho znalostní složka je nejefektivnějším zdrojem organizace.
Zároveň platí, že dosažené znalosti a schopnosti jsou osobním výsledkem jedince, který
usiluje o co nejvyšší míru jejich zhodnocení a rozhoduje se, jakým způsobem toho dosáhne.
Vzhledem k posunu podnikatelského paradigmatu, který je podmíněn rozvojem informačních
a komunikačních technologií, se zásadně mění vztah mezi organizací a jejím lidským
kapitálem. Organizace musí zavádět takové strategie, aby získaly a udržely lidský kapitál,
který je podmínkou konkurenceschopnosti, přičemž musí brát v úvahu skutečnost, že mnozí
ze zaměstnanců jsou ochotni velmi pružně reagovat na nabídku výhodnějších pracovních
podmínek. Lze očekávat, že zejména mladí a vzdělaní lidé se budou stále častěji chovat jako
sebevědomí investoři vlastního lidského kapitálu a nebudou ochotni pracovat v organizacích,
kde jej uspokojivě nezhodnotí. (Že mezi tyto organizace náleží mnohé z těch, jež jsou
financovány z českých veřejných rozpočtů, jistě netřeba zdůrazňovat.)
Abstrakt
Příspěvek pojednává o proměnách vztahu mezi organizací a lidským kapitálem, které jsou
podmíněny sílícím významem informačních a komunikačních technologií v činnosti institucí.
Upozorňuje na postupující změny vzorců pracovního chování zejména u mladých vysoce
vzdělaných pracovníků.

1

Označení skupin obyvatel narozených v období od 2. poloviny 60. let do konce 70. let (generace X) a od konce
70. let do začátku 90. let (generace Y).
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Summary
This paper argues about changes in the relationship between an organization and the human
capital, which relate to the growing importance of information and communication
technologies in the work of institutions. It deals with the progressing changes in the working
behavior models especially by young, high-qualified employees.
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Intelektuální kapitál jako ukazatel úspěšnosti firmy
Kateřina Nepolská, Magdalena Hlínová
S rozvojem znalostního managementu se pozornost zaměřuje nejen na technologie, ale
především na lidský faktor - tzv. intelektuální kapitál. Intelektuální kapitál je nástrojem, který
bude hodnotit, měřit a zaznamenávat intelektuální jmění jako nehmotnou konkurenční výhodu
podniku. Kritický význam intelektuálního kapitálu pro úspěch podniku znamená i potřebu
vysoce výkonných systémů řízení intelektuálního kapitálu.
Intelektuální kapitál je širším vymezením oproti pojmu lidský kapitál zahrnujícím složky
týkající se „kvality“ celé firmy, nejen jejích zaměstnanců. Jedná se o pojem novější, poprvé je
v literatuře zmíněn ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století především
v souvislosti s firemním vzděláváním a investicemi do intelektuálního kapitálu.
Za přelomový rok z hlediska použití a významu intelektuálního kapitálu je označován rok
1996. Do té doby se podnikatelská výkonnost měřila nástroji jako je podvojné účetnictví,
rozvaha či výsledovka, které však dostatečně neodráží stav dnešního podnikání. Intelektuální
kapitál tvoří hodnotu podniku, která však nikdy nebyla zachycena v tradičních finančních
výkazech. Jedná se o potenciál v podobě budoucích výdělků, které jsou tvořeny kombinací
lidského kapitálu (inteligence, dovednosti, schopnosti chápání) a potenciálu uspořádání lidí. 1
Vymezení pojmu intelektuální kapitál

1

EDVINSSON, L. Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital, Journal of Intellectual capital, vol.
1, no 1, 2000. p. 13
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Současná, vcelku rozšířená definice intelektuálního kapitálu jej charakterizuje jako znalosti,
informace, duševní vlastnictví a zkušenosti, které mohou být použity k tvorbě bohatství. 1 Jiná
definice (Stewart, 1997) říká, že intelektuální kapitál je soubor užitečných znalostí, což
zahrnuje podnikové procesy, technologie, patenty, dovednosti zaměstnanců, informace o
zákaznících, dodavatelích a akcionářích. Jiné pojetí definuje intelektuální kapitál jako spojení
všech nehmotných aktiv, která umožňují podniku fungovat. Intelektuální kapitál je tedy něco,
co je založeno na znalostech, zachyceno v identifikovatelné podobě a užitečné pro podnik.
Není snadno dostupný, ale volně se šíří v lidské inteligenci.
Z definic intelektuálního kapitálu lze vyvodit tyto závěry:
- Intelektuální kapitál je souhrnem lidského potenciálu, který v sobě zahrnuje znalosti,
dovednosti, vlohy, informace a zkušenosti,
- míra jeho využití je dána ochotou jedinců tento potenciál používat,
- je ovlivněn příležitostí, kterou v pracovním prostředí podněcuje využívání intelektuálního
kapitálu.
Složky intelektuálního kapitálu
Obecně lze intelektuální kapitál rozdělit na dva hlavní elementy – lidský kapitál a strukturální
kapitál. S jinou definicí intelektuálního kapitálu přišel D. Ulrich. V ní se soustředí pouze na
vymezení pojmu lidský kapitál a nebere v úvahu jeho strukturální vymezení.
Jiná definice (Edvinsson, Malone) přichází s rozdělením intelektuálního kapitálu na tři složky:
- Lidský kapitál: Lidský kapitál je vlastní lidem, jednotlivci, nemůže být majetkem podniku,
tzn., že s odchodem zaměstnanců podnik může opustit i lidský kapitál. Tvoří ho např. znalosti,
dovednosti, schopnosti, kvalifikace, know-how zaměstnanců.
- Strukturní kapitál: Strukturní kapitál je všechno, co pomáhá zaměstnancům při práci. Je ve
vlastnictví podniku, tzn., že přestože zaměstnanec opustí podnik, strukturní kapitál v podniku
dál zůstává. Jinak řečeno je strukturní kapitál všechno, co zůstalo v podniku, když
zaměstnanci odešli domů z práce. Zahrnuje např. stavby, HW, SW, procesy, patenty,
ochranné známky, ale taky image podniku, organizační strukturu, databáze a informační
systémy podniku. Strukturní kapitál je dále možné členit na:
organizační kapitál - zahrnuje např. podnikovou filozofii, systémy pro rozšiřování schopností
inovační kapitál - zahrnuje např. obchodní práva (autorská práva, ochranné známky);
procesní kapitál - zahrnuje např. techniky, postupy, programy, které umožňují a zlepšují
dodávky zboží a služeb.
- Kapitál zákaznický: Zákaznický kapitál zahrnuje vztahy se zákazníky. To, že je zákaznický
kapitál oddělen od lidského a strukturního kapitálu, dává tušit, jaký klíčový význam pro růst
podniku vztahy se zákazníky představují.
Indikátory a způsoby měření jednotlivých složek intelektuálního kapitálu
Kromě správného pochopení významu a role intelektuálního kapitálu je z hlediska firmy
rovněž nezbytné jeho efektivní řízení. Aby bylo možné řídit intelektuální kapitál, je potřeba
ho měřit, tedy sledovat měřitelné změny ve výše uvedených složkách intelektuálního kapitálu.
Příklady možného měření jednotlivých složek intelektuálního kapitálu uvádí následující
tabulka.

1
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Indikátory a způsoby měření intelektuálního kapitálu
Indikátor
Lidský kapitál

Způsob měření

Náklady na trénink a rozvoj lidských
zdrojů
Náklady na výměnu klíčových manažerů
a specialistů
Fluktuace manažerů a specialistů na
klíčových pozicích

Celkové N na rozvoj lidských zdrojů jako % z celkových mzdových
nákladů
Průměrné N na přijetí a výcvik kandidátů na klíčová místa
% manažerů a specialistů na klíčových pozicích oproti
předcházejícímu období

Kapitál inovací
Náklady na výzkum a vývoj
Celkové N na výzkum a vývoj jako % z celk. obratu
% manažerů a pracovníků účastnících se % manažerů a pracovníků, kteří mají jako hlavní náplň práce
na inovacích
výzkum a vývoj nových výrobků
Inovativnotst
% výrobků a služeb v portfolii, které byly uvedeny na trh
v posledních 3 letech

Procesní kapitál
Kvalita plánování
Rychlost komunikace
Kvalita komunikace

% a rozsah nedodržených položek v rozpočtu
Q času pro získání informací k řízení kritických podnikatelských
procesů
Přesnost informací poskytovaných pro řízení kritických
podnikatelských procesů

Zákaznický kapitál
Spokojenost zákazníků
Fluktuace zákazníků
Kvalita výrobků a služeb
Opakované objednávky

% zákazníků zcela spokojených s dodávanými výrobky
% ztracených klíčových zákazníků v daném období
% zákazníků stěžujících si na kvalitu výrobků a služeb
% zákazníků, kteří opakovaně kupují výrobky firmy

Zdroj: DOBEŠ, R. Intelektuální kapitál, Personál, 2001
Výčet těchto indikátorů představuje pouze reprezentativní vzorek. Skutečný počet
sledovaných položek může být u firem mnohem větší.
Metody měření intelektuálního kapitálu, jejich výhody a nevýhody
V poslední době vznikají v souvislosti s výzkumem možností měření intelektuálního kapitálu
stále nové postupy a metody. Pro ilustraci jsme metody rozdělili do čtyř skupin. Jsou to
metody, které přímo měří intelektuální kapitál, metody založené na tržní kapitalizaci, metody
založené na měření návratnosti kapitálu a metody na bázi scorecard. Vlastnímu měření musí
vždy předcházet identifikace jednotlivých složek intelektuálního kapitálu ve firmě a volba
metody měření, která bude nejlépe vyhovovat konkrétní situaci podniku.
Metody, které přímo měří intelektuální kapitál
Každá složka intelektuálního kapitálu (jak byly uvedeny výše) je popsána a pak je možné
přímo stanovit peněžní hodnotu jednotlivých součástí nebo celkovou hodnotu intelektuálního
kapitálu.
Metody založené na tržní kapitalizaci
Hodnota intelektuálního kapitálu je stanovena jako rozdíl mezi tržní kapitalizací podniku a
jeho akciovým (kmenovým) kapitálem.
Metody založené na měření návratnosti kapitálu
Průměrné zisky před zdaněním za určité období jsou vyděleny průměrným hmotným
majetkem podniku. Zjistí se návratnost kapitálu podniku, hodnota se následně porovná s
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průměrem příslušného odvětví. Rozdíl mezi hodnotami se násobí průměrným hmotným
majetkem podniku, čímž se spočítá průměrný roční zisk z nehmotných aktiv. Vydělením
nadprůměrných zisků průměrnými náklady na kapitál či úrokovou míru lze odvodit ocenění
podnikového intelektuálního kapitálu.
Metody na bázi scorecard
Jsou identifikovány jednotlivé složky intelektuálního kapitálu, vytvořeny ukazatelé a indexy a
výsledky jsou interpretovány ve formě grafů či tabulek. Postup je obdobný jako u metod,
které přímo měří intelektuální kapitál. Liší se tím, že ocenění jednotlivých složek není tvořeno
peněžní hodnotou intelektuálního kapitálu.
Každá metoda s sebou nese různé výhody i nevýhody:
Výhody metod nabízejících peněžní hodnocení (metody založené na tržní kapitalizaci a na
měření návratnosti kapitálu): jejich použití je vhodné při fúzi podniku, sloučení, akvizici, pro
hodnocení burzovní. Mohou se také použít při srovnávání podniků v rámci stejného oboru
působnosti. Stejně mohou ilustrovat finanční hodnoty intelektuálního kapitálu. Protože
navazují na dlouho zavedená účetní pravidla, jsou snadněji sdělitelné i přijatelné pro účetní.
Nevýhody: při převádění hodnoty intelektuálního kapitálu do řeči peněz mohou být výsledky
značně nepřesné. Metody založené na měření návratnosti kapitálu jsou velmi citlivé na
odhady úrokových měr. Mnohé z nich jsou nepoužitelné pro neziskové organizace, veřejný
sektor; týká se to především metod založených na tržní kapitalizaci.
Výhody metod, které přímo měří intelektuální kapitál a metody na bázi scorecard: mohou
tvořit komplexní obraz o zdraví podniku (oproti finančním měřením) a mohou být snadněji
aplikovatelné v podniku na každé úrovni. Měření se váže k určitému případu, takže výsledky
lépe postihují skutečnost a jsou dostupné dříve než při čistě finančním měření. Jelikož
nepotřebují měřit ve finančních ukazatelích, jsou použitelné také pro neziskové organizace,
veřejný sektor, pro účely sociální i životní prostředí.
Nevýhody: ukazatelé jsou na míru sestaveny pro každý podnik, pro každý specifický cíl, což
činí velké těžkosti při srovnávání s údaji z jiných podniků. Metody jsou nové, jsou založeny
na jiném přístupu než tradiční účetní hodnocení a mohou být tedy těžko akceptovatelné pro
manažery, kteří byli zvyklí dívat se na věci z čistě finanční perspektivy. Komplexní přístupy
mohou vytvářet moře dat, která jsou těžko analyzovatelná a interpretovatelná.
Závěrem
Je velmi důležité, aby firmy přesně vymezily položky patřící do intelektuálního kapitálu dané
firmy, naměřené hodnoty porovnávaly se světovou konkurencí, snažily se pečovat o stávající
intelektuální kapitál a rozvíjely nový, a aby dokázaly tento kapitál využívat a sdílet na všech
úrovních firmy.
Zdroje
BRENNAN, J. Intellectual Capital [online]. Datum neznámé. [cit. 21. 2. 2002]. Dostupné z
http://www.sveiby.com/articles/IAMExamples.htm
DAVIS, M. Intellectual Capital Management [online]. 2001. [cit. 20.2.2002]. Dostupné z
http://www.knowledgepoint.com.au/intellectual_capital/Articles/IC_MD001g.htm
EDVINSSON, L. Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital. Journal of
Intellectual capital, vol. 1, no 1, 2000. p. 13
KATOLICKÝ, A. Knowledge Management [online]. Datum neznámé. [cit. 21. 2. 2002].
Dostupné z http://www.volny.cz/akatolicky/

142

LUTHY, D. H. Intellectual Capital and its Measurement [online]. 1998. [cit. 21. 2. 2002].
Dostupné z http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/paper25.htm
SKYRME, D. J. Measuring Intellectual Capital: a plethora of methods [online]. 1997. [cit.
21. 2. 2002]. Dostupné z http://www.skyrme.com/insights/24kmeas.htm
STEVART, T. A. Intellectual Capital. London:Nicolas Brearley Publishing. 1997
SVEIBY, K. E. Methods for Measuring Intangible Assets [online]. Duben 2001. [cit. 21. 2.
2002]. Dostupné z http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm
SVEIBY, K. E. Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard
[online]. Září 1998. [cit. 21. 2. 2002]. Dostupné z
http://www.sveiby.com/articles/EmergingStandards.html

Emocionální intenzifikace lidských zdrojů
Zdeněk Čapek
Odhalte a aktivujte zdroje ležící na stolech vašich podřízených
Postup rozvoje tvořivého potenciálu aktivizací lidských zdrojů
Aktivizace lidských zdrojů rozvíjí tvořivý potenciál firmy. Vytváří řízený rozvoj
prosperity na základě projektově připravených načasovaných změn a inovací za účastí a
spokojeností všech pracovníků.
Prvopočátek prací emocionální intenzifikace aktivizace lidských zdrojů je orientován na
zpracování analýz, které jsou zaměřeny na zjištění názorové hladiny pracovníků a na
identifikaci rezerv v rámci zadaných okruhů témat. Základem je získání poznatků, vytváření
společných pohledů a postojů promítnutých do chování, organizační struktury, iniciace motivace tvořivého potenciálu lidských zdrojů.
Výsledkem je aktivizace tvůrčího myšlení pracovníků zapojených v týmech do řešení
identifikovaných možných tvořivých změn a inovací až do úrovně projektového řešení.
Z návrhů možných tvořivých změn a inovací jako předpokladu nových pohledů a možností
vyplývá: Není umění vyrobit, ale produkovat za optimální náklady, prodat a inkasovat,
načasovanými změnami a inovacemi vytvořit, udržet a rozvinout konkurenční výhodu a
správně investovat; novými pohledy vytvořit základ pro uplatnění metod vedoucích
k zvyšování tvorby přidané hodnoty a prosperity firmy.
Tvořivý potenciál je dán aktivitou lidských zdrojů, jejich výkonností a schopnostmi i formou
vedení (řízení) orientovaného na dosažení stanovených cílů. Pro jejich dosažení musí mít
firma vybudovány, mimo jiné, informační toky, podnikovou kulturu a dodržovat etiku,
zejména pak podmínky pro týmovou spolupráci orientovanou do formy projektového řízení,
umožňující přípravu a realizaci tvořivých změn a inovací, i pro vytváření „Ohniskových
týmů“ řešících konkrétní problémy. Ekonomické výsledky pak budou závislé na úrovni
motivace (viz VII ETAPA PRACÍ - analýzami odhalené priority motivačních faktorů
pracovníků) a výkonnosti vedení (řízení) lidských zdrojů. Lidské zdroje jsou
nadkonkurenční výhodou firmy, schopné překonat i konkurenční tlaky vyplývající z
globalizačního a turbulentního ekonomického prostředí.
Percy Barnevik (dříve ABB) zastával vizi dobrého manažera „Být seriozní, otevřený
a vnímavý vůči druhým, schopný vstřebávat data a odmítat plýtvání, nevýkonnost,
nerozhodnost a neukázněné chování… Zajistit jednotu slov a činů… Je lepší mít zhruba
pravdu, než absolutní pravdu na úkor snížené výkonnosti… Základním motivačním
stimulem je pocit hrdosti pracovníků na firmu, kombinovanou se silnou osobní
angažovaností vytvářející i pocit zodpovědnosti.“
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Postup aktivizace lidských zdrojů a odhalování rezerv
1. Etapa: Provedení anonymních šetření názorové hladiny na vybraná témata:
- Překážky a možné zábrany změn a inovací
- Sociální a interpersonální vztahy
- Provozně-ekonomické faktory
- Komunikace - informační toky
- Motivace - výkonnost týmu - assessment - prohlubování dovedností, znalostí
- Podniková kultura - kompetence - partnerství, zodpovědnost, sdílení znalostí a zkušeností
2. Etapa: Zpracování analýz-SWOT stavu a výhledů
Projednání výsledků šetření s TOP managementem firmy a uskutečnění seminářů na vybraná
témata. Následně jsou na zadané otázky v dotazníku respondenty zpracovány odpovědi na
vybrané okruhy témat a možnosti řešení z pohledu jejich silných, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb. Vyhodnocení je provedeno formou analýzy SWOT do redukovaných témat
a klíčových námětů.
3. Etapa: Zpracování návrhů do miniprojektů
Jejich obsahem je zpracování postupu činností, výstupů, nákladů a kontroly činností, včetně
vyhodnocení možných zdrojů a podmínek jejich čerpání, přínosů i možných rizik, včetně
rámcových předpokladů podmiňujících úspěšnou přípravu a realizaci.
4. Etapa: Řízená diskuse na vybraná témata
Jejím cílem je sjednotit východiska, podmiňující předpoklady, cíle řešení postupů přípravy a
realizace vybraných miniprojektů i reálnost určených výsledků, včetně jejich kontroly a
zpětné vazby zdokonalování; vytipovat pracovníky pro vytvoření „Ohniskového týmu“.
5. Etapa: Uplatnění strategických nástrojů při rozpracování projektů
Zahrnuje vyhodnocení vybraných návrhů řešení a jejich cílené rozpracování formou uplatnění
nástrojů a přístupů: marketingového, controllingového, benchmarkingového, logistického,
riskmanagementového, dle potřeb projektu. Cílem je optimalizace řešení navržených námětů
a vytvoření poučených týmů zapojených do systémového myšlení vrcholového managementu.
6. Etapa: Zpracování realizace vybraných projektů
Členění projektu obsahuje milníky, etapy, postupy činností, včetně určení nákladů, zdrojů,
času, zodpovědností, motivace, přínosů, základních rizik a opatření pro jejich minimalizaci
i podmiňující předpoklady pro úspěšnou realizaci vytčeného cíle, dosažení optimálního
inkasa.
7. Etapa: Identifikace osobnostní struktury a faktorů motivace pracovníků
Na základě vyplnění cílených dotazníků a řízených rozhovorů s vybranými členy týmů
a „Ohniskového týmu“ je identifikována struktura osobnosti a určeny priority motivačních
faktorů (nejen finančních). Záměrem je vytvoření postupů růstu znalostí a dovedností
vybraných pracovníků v rámci personální strategie rozvoje lidských zdrojů jak středního
managementu, tak i assessment mistrů.
8. Etapa: Identifikace činností tvořící předanou hodnotu. Na základě rozčlenění činností firmy
analyzovat a odhalovat ty, které jsou vhodné pro vyčlenění a zajistění externí najímanou
kapacitou. Dosáhnout úspor a soustředění kapacit na podporu a inovace činností tvořících
přidanou hodnotu pro firmu.
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Přínosy prací jsou získávány zejména na základě nových pohledů na navrhované tvořivé
změny a inovace, na principu partnerství s využitím synergických efektů týmové spolupráce a
katapultu produktivity práce.
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Appian Group byla zaloÏena ve Washingtonu jako privátní investiãní spoleãnost,
která pro své investory vyhledává vhodné investiãní pﬁíleÏitosti po celém svûtû.
Její investiãní strategii lze definovat jako dosaÏení nadprÛmûrného zisku
s pﬁijatelnou mírou rizika pﬁi dlouhodobém investiãním horizontu.
K prosazování sv˘ch dlouhodob˘ch zámûrÛ v oblasti energetiky a strojírenství
byla zaloÏena spoleãnost Appian Group a.s. se sídlem v Praze. Jejím posláním
je holdingové ﬁízení v‰ech podnikatelsk˘ch aktivit skupiny Appian Group na
území âeské republiky od tûÏby uhlí, aktivit ve strojírenském prÛmyslu, pﬁes
v˘robu elektrické energie a tepla, aÏ po dodávku tepla a elektﬁiny koncov˘m
zákazníkÛm. Mezi nejv˘znamnûj‰í investice Appian Group v âeské republice
patﬁí Mostecká uhelná spoleãnost, a.s., právní nástupce, Teplárna Otrokovice, a.s.
a Energetika Malenovice, a.s.
Appian Group a.s. patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím obchodníkÛm s elektrickou energií
a uhlím na domácím trhu.
Appian Group prostﬁednictvím Appian Machinery AG pﬁevzala v roce 2003
strojírenskou skupinu ·koda Holding a.s. Zámûrem Appian Group je pﬁemûnit
skupinu ·koda v moderní strojírensk˘ podnik koncentrující se na nûkolik
perspektivních oborÛ, ve kter˘ch bude mít v˘znamné postavení na cílov˘ch
trzích.
Vizí spoleãnosti Appian Group a.s. je dosaÏení silného a stabilního postavení
v energetice. Energie a její pﬁemûny umoÏnily vznik Ïivota na na‰í planetû. Síla
dává vûci do pohybu, je pﬁedpokladem stability a umoÏÀuje dynamick˘ rozvoj.
Pouze energie a síla v‰ak nestaãí. Samotná spoleãnost nedokáÏe tolik jako silná
skupina. SnaÏíme se vytváﬁet partnerské vztahy mezi lidmi a spoleãnostmi.
Usilujeme o harmonii mezi snahou o maximální uspokojení zákazníkÛ
a akcionáﬁÛ, mezi zodpovûdn˘m chováním k Ïivotnímu prostﬁedí
a k zamûstnancÛm ve v‰ech regionech, kde pÛsobíme.
Partnerské vztahy jsou pro nás zárukou úspû‰ného rozvoje.

www.appiangroup.cz
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