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Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání
Ve dnech 22. - 23. září 2004 proběhl v Praze již sedmý ročník mezinárodní vědecké
konference na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. Pořadatelem byla opět Vysoká
škola finanční a správní, o.p.s. ve spolupráci s Bankovní akademií a.s. Záštitu nad konferencí
letos převzalo hlavní město Praha společně s místopředsedou vlády ČR Ing. Martinem
Jahnem.
Konferenci připravil přípravný výbor konference ve složení: předseda RNDr. Petr
Budinský, CSc., náměstek GŘ pro obchod, odborný garant doc. Radim Valenčík, CSc.,
členové: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., Dr. Alan Krautstengl, PhDr. Lenka Ruppertová,
Ing. Květa Paichlová, Ludmila Dzumpelová, Milada Trojanová a Romana Lamačová.
Konference mohla být uspořádána díky podpoře partnerů VŠFS, jimiž jsou Appian Group,
a.s., Kooperativa, pojišťovna a.s., Microsoft s.r.o., hlavní město Praha, American Chamber of
Commerce in the Czech Republic a CzechInvest.
Konferenci moderovali RNDr. Petr Budinský, CSc., doc. Radim Valenčík a Dr. Alan
Krautstengl.
Mezi přednášejícími byli špičkoví odborníci ze státních orgánů, vzdělávacích institucí,
vysokých škol, vládních agentur i úspěšných firem.
Na konferenci byly prezentovány a prodiskutovány některé výsledky získané při řešení
projektu Efektivnost investování do lidského kapitálu (402/03/0128) financovaného z prostředků Grantové agentury ČR.
Konference se konala poprvé v roce 1998 a nastolila důležité aktuální téma: najít pro
Českou republiku nejvhodnější model financování vzdělání, zejména vysokého školství.
Průběh dvoudenního jednání v Kongresovém centru ČNB v Praze potvrdil, že účastníci jsou
věrni hlavnímu tématu.
Systém financování vysokých škol je nutné změnit
Již v úvodu zazněly zajímavé myšlenky týkající se vztahu vysokoškolského vzdělávání a
znalostní ekonomiky. Počet vysokých škol od roku 1989 výrazně stoupl a počet
studujících se dokonce ztrojnásobil. To je správný trend ve vzdělávání, protože schopnost
produkovat a využívat znalosti je do budoucna nejspolehlivějším způsobem jak obstát
v evropské ekonomice.
Rostoucí počty studentů samotné pro takový cíl nestačí. Současný systém financování
vysokého školství totiž nezaručuje volný přístup ke studiu podle skutečných studijních
předpokladů uchazečů. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že šance dětí dělnických rodin
vystudovat vysokou školu jsou mnohem vyšší v systémech, které zavedly investiční model
financování studia (školné a sociální pomoc studentům), než v systémech, které se tomu
principu brání. Studenti by se tedy měli na financování svého vzdělání podílet. Podrobně to ve
svém referátu doložil P. Matějů.
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Platit vysoké škole až z toho, co vzdělání vynese
Reforma financování vysokého školství je nezbytná. Jejím cílem je prohloubit závislost
mezi finančními prostředky, které VŠ získává a kvalitou vzdělávacího procesu, kterou lze
měřit pouze dlouhodobou vhodnou uplatnitelností jejích absolventů na pracovním trhu.
Uvažovaný model by měl vést ke zvýšení kvality a efektivnosti vzdělávacího procesu.
Předpokladem je, že ke zkvalitnění vzdělávacích služeb dojde tehdy, když jejich
poskytovatelé, vysoké školy, budou přímo finančně zainteresováni na profesním
uplatnění svých absolventů. Takový model se v průběhu předchozích ročníků konference
podařilo společným úsilím zahraničních a domácích expertů nalézt. Je založen na principu
přenesené ceny, kdy student zaplatí za své vzdělání až následně, ze své mzdy, kterou bude
pobírat v zaměstnání, jež získal díky své odbornosti. Platit začne v okamžiku, kdy jeho příjem
dosáhne určité dohodnuté výše, a po dohodnutou dobu bude odvádět několik procent z příjmu
na konto své vysoké školy.
Různé varianty tohoto systému se zavádějí v řadě zemí. Jak těch, které mají vysoké školství
financováno převážně z veřejných zdrojů, tak i těch, které se financují ze soukromých zdrojů.
Na jedné straně jsou to země Jihovýchodní Asie, které využívají obdobu australského systému
HECS (Čína, Jižní Korea, Filipíny, Thajsko, Hongkong), na druhé straně USA, kde od roku
2001 funguje nesmírně zajímavý systém MyRichUncle, který vznikl na soukromé bázi.
Studentům přijatým na kvalitní univerzity nabízí uhrazení jak školného, tak i dalších
vícenákladů na studium, které pak splácí předem definovaný (10 - 15) počet let určitým
procentem ze svého příjmu (jedná se cca o 5 % podle čerpané částky, oboru a univerzity).
V podmínkách ČR by jej bylo možné zavést tak, že by zůstal zachován systém současného
veřejného financování vysokého školství, veřejné vysoké školy by však měly možnost
odvádět z příjmu svých absolventů po předem definovanou dobu poté, co by dosáhli
předem definovaného násobku průměrné mzdy, předem definované procento z příjmu.
Student by se např. zavázal, že poté co jeho příjem překročí dvojnásobek statisticky vyčíslené
průměrné mzdy, bude po dobu 10 let odvádět ze 5 % ve prospěch "mateřské" vysoké školy.
Vznik absolventských sítí
Jedním z důsledků zavedení takového systému financování, který vede k zainteresovanosti
vysokých škol na uplatnění jejich absolventů, je - jak ukazují zkušenosti ze špičkových
univerzit v USA, ale dnes již i dalších zemí - vznik kooperujících absolventských sítí. Noví
absolventi se totiž nejlépe uplatní a dosáhnou nejdynamičtějšího příjmového i kariérního
vzestupu, pokud mají oporu u dřívějších absolventů dané školy. To ovšem znamená, že
součástí vzdělávacího procesu musí být vytváření předpokladů pro týmovou práci. Vznik
absolventských sítí přitom podstatným způsobem závisí na tom, zda je vysoká škola svým
absolventům schopna poskytovat celoživotní informační servis v oboru jejich uplatnění tak,
aby na základě toho měli konkurenční výhodu.
Vytváření kooperujících absolventských sítí na základě poskytování celoživotního
informačního servisu vycházejícího z výsledků původního výzkumu představuje inovaci
vyššího řádu. Je jedním z důležitých aspektů konstituování vzdělanostní, resp. znalostní
společnosti.
Do sedmého ročníku konference byl zařazen blok, ve kterém se diskutovalo o výsledcích,
které byly v uvedeném směru dosaženy. Nastolena byla zejména otázka, jak výsledky co
nejvíce využít, přitom jak z hlediska toho, co je v kompetencích jednotlivých vysokých škol,
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tak i z hlediska reformy financování vysokého školství. Značná pozornost (zejména v průběhu
druhého dne konference) byla věnována výměně zkušeností v oblasti koncipování profilu
absolventa, uplatnění absolventů, poskytování informačního servisu absolventů, vytváření
absolventských sítí, požadavkům na metodiku a obsah výuky z tohoto hlediska.
Téma absolventských sítí zaujalo více, než by se dalo čekat. Zaznělo hned několik referátů na
dané téma - S. Hubíka z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s názvem
"Komodifikace vzdělání, sítě a intertextualita", K. Jakab z Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici s názvem "Zabezpečovanie verejných služieb TKO a uplatenie znevýhodnených
skupín obyvateľstva v rámci sociálnych podporných programov", S. Konečného z Institutu
pro veřejnou správu v Bratislavě s názvem "Sociální kapitál, sociální sítě a komunální
politika", B. Šenkýřové s názvem “Vztahy s budoucími absolventy se utvářejí během studia”,
M. Kašíka z Vysoké školy finanční a správní v Praze s názvem "Proč a jak budovat vztah k
absolventům?". Svědčí to mj. o tom, že se toto téma stává něčím široce srozumitelným a
přitažlivým. Na Vysoké škole finanční a správní se v současné době realizuje projekt s
názvem "Absolvent", prostřednictvím kterého jsou poznatky získávané monitorováním vývoje
absolventských sítí ve světě i na základě teoretické analýzy tohoto fenoménu přímo
realizovány v praxi.
Děkuji kolegům z Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie za organizaci
konference a pomoc při technickém zpracování sborníku.
Doc. Radim Valenčík, CSc.
odborný garant konference
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ÚVODNÍ SLOVA
Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS
Dámy a pánové, vážení hosté,
dovolte, abych zahájila jednání dvoudenní mezinárodní konference konané Vysokou školou
finanční a správní pod záštitou místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna a
hlavního města Prahy na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. Je to již sedmý ročník, a
přesto každý rok se ukazuje, že je toto téma stále aktuální, živé a téměř nevyčerpatelné.
Věřím, že to potvrdí i průběh jednání dnes zde v Kongresovém centru České národní banky i
zítra v budově Vysoké školy finanční a správní ve Vltavské 12 na Praze 5.
Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych hned v úvodu poděkovala vám všem, kteří jste
přišli, za zájem o toto téma, které je pro naši školu, řekla bych, tradičním tématem, na jehož
řešení získala i grant z grantové agentury ČR. Ale také abych poděkovala i partnerům naší
konference, bez jejichž laskavého přispění by se v těchto krásných prostorách České národní
banky nemohla naše konference konat. Našimi partnery této konference jsou Appian Group,
a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Microsoft, s.r.o., hlavní město Praha, American Chamber of
Commerce in the Czech Republic, CzechInvest a Bankovní akademie, a.s. Mediálními partnery
naší konference jsou Hospodářské noviny, Ekonomie a Právo. Všem partnerům moc děkujeme.
Dámy a pánové, přeji jednání naší konference mnoho úspěchů. Tím považuji konferenci za
zahájenou.

Úvodní vystoupení Mgr. Jaroslavy Barbary Sporkové, Úřad vlády ČR
Dobré ráno dámy a pánové,
dovolte mi, abych vám předala pozdrav pana Ing. Martina Jahna, který je místopředsedou
vlády pro ekonomiku, novým místopředsedou, který je zodpovědný ve vládě za to, co se
zjednodušeně dá nazvat znalostní ekonomika, rozvoj znalostní společnosti v České republice.
Pan Martin Jahn převzal záštitu nad touto konferencí a učinil tak opravdu velmi rád, protože
je to právě on, kdo se zasadil o to, že programové prohlášení z léta letošního roku kladlo
důraz na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, znalostní společnost a znalostní ekonomiku
Nebudu číst celé programové prohlášení, ale dovolte mi připomenout na tomto místě část z
jeho preambule. V ní totiž stojí mimo jiné: vláda navazuje na zdárné završení přístupového
procesu do Evropské unie, jímž se občanům České republice otevřela možnost plně se podílet
na evropské integraci. Vláda bude v rámci evropského modelu přispívat k rozvíjení České
republiky jako demokratického a moderního sociálního státu s vyspělou tržní ekonomikou
založenou na znalostech, schopnou zajistit udržitelný hospodářský růst, větší počet a vyšší
kvalitu pracovních míst a větší sociální soudržnost. Preambule obsahuje pouze několik priorit
a z nich jedna zní: Jedná se o urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do
moderní technologie a podpory malých a středních podniků... a to je, dámy a pánové, vlastně
to, o čem budeme dnes také hovořit. Mám radost, že se mi dostalo té cti vystoupit na úplném
začátku dnešní konference, od které si všichni hodně slibujeme. Má radost je o to větší, že
tuším, co nás čeká. Měla jsem totiž již několikrát tu čest s Vysokou školou finanční a správní
spolupracovat a vím, že akce, které pořádá, jsou velmi kvalitní. Těším se tedy na její průběh a
současně nám všem přeji příjemný den.
Děkuji za pozornost.
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Úvodní vystoupení Pavla Klegy, radního hl. města Prahy
Dobrý den dámy a pánové,
je mi ctí vás zde přivítat jménem hlavního města Prahy. Města, které již od 14. století patří
mezi významná centra evropské vzdělanosti a kultury a tím i mezi místa, kde se rodil
vzdělávací systém. Dnes, po staletích, stojíme opět u zrodu či přeměny vzdělávacího systému,
který je jedním z pilířů znalostní ekonomiky. Svět kolem nás se, od dob slávy pražské
vzdělanosti, poněkud zrychlil a je potřeba si přiznat, že na co dřív stačila staletí, řešíme dnes
v průběhu týdnů. Chceme-li uspět, musíme nejen uvažovat rychle a prakticky, ale především
mít k dispozici informace, umět je správně vyhodnocovat a používat. Musíme se naučit, jak
přenést tyto schopnosti do procesu vzdělávání. V současné době je ekonomika České
republiky stále založena na klasické, nepříliš kvalifikované práci, využívající neperspektivní a
neobnovitelné přírodní zdroje. Základem práce naší společnosti je spíše technická zručnost
sloužící k výrobě něčeho, co vymyslel a prodává někdo jiný. Podobně je na tom dnes většina
zemí bývalého socialistického bloku. To je samozřejmě důkazem dočasného vymýcení
kreativity a tvořivosti několika generací, kde jsme 15 let po pádu tohoto systému v situaci,
kdy nelze tvrdit, že by došlo k zásadnímu obratu. Využíváme sice nejmodernější informační
technologie, komunikujeme na světové úrovni, ale kolik mozků žijících v České republice se
na tomto vývoji podílelo!? Naplnit smysluplně obor znalostní ekonomie znamená zajistit
takový systém vzdělávání, který zaručí, že student znalosti nejen přijímá, ale že je i sám tvoří.
Je před námi opravdu hodně práce a já sám bych si osobně velmi přál, aby praktické užití
oboru znalostní ekonomiky začalo být co nejdříve, i v místním pojetí, naplňováno, a to
znalostmi a využíváním nejmodernějších technologií. K těmto cílům vede, kromě jiného, i
dlouhodobě stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí. A to přeji nejen sobě, ale nám
všem. Děkuji za pozornost.

Úvodní vystoupení Radka Stavěla, Appian Group a.s.
Dámy a pánové,
přeji příjemné pozdní jitro a mám tu čest říci pár slov jako zástupce partnera této
konference. Každá zodpovědná soukromá společnost musí znát hodnotu svého kapitálu, musí
umět ocenit své investice, náklady na ně a jejich výnosy či přínosy. V éře rostoucí poptávky
po společensky odpovědném chování firem se úkoly ocenění investic do lidského kapitálu
stávají stále složitějšími. Jsou to již nejenom zaměstnanci, ale i lidský kapitál v komunitě, kde
společnosti působí, jsou to investice do vzdělávacích systémů v regionech, kde působíme,
které hrají roli v oceňování lidského kapitálu. Toto všechno jsou nové faktory, čekající na
metody měření, čekající na metody evaluace, už i proto, aby finanční ředitelé soukromých
společností dávali zelenou takovým investicím, pakliže budou znáti jejich výnosy či přínosy.
Proto my jsme nejenom partnerem této konference, ale také pozorným účastníkem, který
očekává, že se něco nového dozví. Dík patří proto organizátorům této konference i dalším
partnerům. Děkuji.
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Úvodní vystoupení Ing. Filipa Holého, Ph.D., Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych, dříve než přednesu příspěvek o vzdělání a kreativitě, řekl pár slov o
Kooperativě a o tom, proč je naše firma přesvědčena, že vzdělání si zaslouží podporu a tedy
proč pomáhá projektům jako je právě například Vysoká škola finanční a správní.
Věřím, že není nutné dlouze o Kooperativě mluvit, protože si za 13 let svého působení na
českém trhu a mezi českými občany získala jméno. A to nejen proto, že v současnosti je
druhou největší pojišťovnou v zemi s podílem na trhu 21 procent a více než
dvacetimiliardovým obratem, ale především proto, že je to pojišťovna, která se snaží být
k lidem laskavá, a vy ji znáte, doufám, nejen z reklam, ale i z vlastní zkušenosti, protože vám
či lidem ve vašem okolí v minulosti pomohla.
K podpoře vzdělání bych uvedl, že Kooperativa patří mezi firmy, které si důležitost této
oblasti velmi dobře uvědomují, a patří také k firmám, koneckonců je to pojišťovna, a
pojišťovny umějí myslet na budoucnost a snaží se eliminovat rizika, která nejistá doba před
námi přináší. Mezi nezanedbatelné nedostatky, kterým firmy běžně čelí a kvůli kterým
nezřídka neobstojí v dnešní tvrdé konkurenci, je nedostatek vzdělaných a kvalifikovaných
odborníků. A zdůrazněme, že pojišťovnictví je velmi náročný a zajímavý obor, který se bez
specialistů neobejde. Možná vás napadne, jestli je pro studenty dostatečně atraktivní? Jsem
přesvědčen, že pojišťovnictví ve své současné, moderní podobě je velmi zajímavým
multidisciplinárním oborem, kde má své místo matematika, finance, obchod, marketing i další
věci. Pro každého může být tedy zajímavé něčím jiným. Chtěl bych také zdůraznit, že mnoho
lidí v tomto oboru uspokojuje pocit, že dělají něco, co lidem pomáhá. Dám typický příklad:
Silně jsme to prožívali například při předloňských katastrofálních povodních, kdy nebýt
pojišťoven, zůstaly by mnohým jen oči pro pláč. A to platí prakticky o celé ekonomice, která
se mohla vzpamatovat zejména díky tomu, že pojišťovny na škodách vyplatily přes 35 miliard
korun. Lákadlem pro studenty může být i skutečnost, že kvalitní pojišťovací odborníci jsou
skutečně respektovaní a dobře finančně ocenění lidé.
Shrnu-li předcházející důvody, jsem přesvědčen o tom, že výchova studentů v oblasti
pojišťovnictví je velmi důležitá a výuka tohoto oboru na vysokou školu tohoto typu
neodmyslitelně patří. Za celou Kooperativu pak mohu prohlásit, že bychom rádi i dále
přispívali ke spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a pojišťovnictvím.

Úvodní vystoupení Westona Staceyho, American Chamber of Commerce in the Czech
Republic
I appreciate the chance to speak to this audience, and appreciate the efforts of our organizer
to bring us all together in the environs of the Czech National Bank. The abilities of a
country’s workforce forms the launchpad of its economic prosperity. Without education,
without skills, without analytical ability, and confidence in their mental capabilities,
workforce cannot compete in an economy that is both increasingly globally competitive and
based on information and knowledge.
The people in this room are either responsible for producing the ideas that drive an
economy, educating the people who will enact those ideas, or for deriving the policies
necessary to make education more widespread and progressive. On behalf of the business
community, I would like to thank for the contributions you have made to date and for those
you will make in the future.
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We are entering a period in which the early drivers of our economic transition are fading,
and we must find new catalysts for investment and growth. Most experts believe the catalysts
will be research & development, and we are seeing increased interest from US investors in
these areas. With your help, we believe that we can introduce a third wave of major
investment that will raise living standards long term and create the sort of creative
environment necessary for an economy that can replenish itself through new ideas.
I speak today not only as a representative of American business, but as the son of an
American professor, whose work in nuclear physics has been supported both by public and
commercial activities. I recognize, and have lived through, some of the challenges each of you
face in creating a vibrant research environment here, and the American Chamber of
Commerce pledges to do all it can to support your efforts. I hope this conference proves to
further our joint efforts, and I look forward to talking with each of you. Thank you.

Úvodní vystoupení Ing. Jakuba Juříčka, CzechInvest
Příjemné dopoledne dámy a pánové,
jsem také velmi rád, že se můžeme poprvé zúčastnit této konference jakožto její partneři. Co
mě také těší je skutečnost, že se úvodní zdravice neprotahují, odsýpá to velmi rychle, což
dokazuje, že konference bude mít spád a nebude to jen prodloužený debatní kroužek. Dovolte
mi, abych Vám ve vymezených deseti minutách přiblížil důvody, proč tuto akci rádi
podporujeme.
CzechInvest je agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak jste možná zaznamenali,
v minulých letech jsme se soustředili převážně na příchozí investory a na nové investice v České
republice obecně. V současné době, konkrétně od letošního roku, se zaměřujeme i na podporu
malého a středního podnikání v České republice. V obou těchto oblastech je zřetelný vývoj právě
v požadavcích na lidské zdroje, a to zejména na aktivity související s jejich rozvojem.
V kategorii příchozích investic to dokládá nejen změna požadované struktury, ale také
rostoucí požadavky na kvalifikaci pracovníků. Původně se příchozí investice vyznačovaly
vyšším počtem nově vytvořených pracovních míst, avšak s nižšími požadavky na kvalifikaci
pracovníků. Naproti tomu dnes přicházejí investice vysoce sofistikované, jako příklad mohu
uvést centra sdílených služeb, opravárenská hightech centra apod. Tady je možné rozeznat
velmi zřetelný posun právě v požadavcích na “kvalitu” lidí obecně, resp. na rozvoj
jednotlivých pracovníků.
Také v kategorii malých a středních podniků se oblast lidských zdrojů dostává do popředí
zájmu těchto subjektů. Dnes jsou to právě malé a střední podniky, které mají za sebou
zavedení systémů jakosti, které se staly dodavateli do nadnárodních společností, a které se
nyní velmi aktivně zajímají i o možnosti efektivního investování do lidského kapitálu.
Podniky totiž začínají chápat peníze vynaložené na rozvoj svých zaměstnanců jako investice a
ne jako pouhé náklady. Takovýto obrat ve vnímání dané oblasti nás samozřejmě velmi těší.
Můj příspěvek o standardech řízení lidských zdrojů v podnicích jen dokresluje skutečnost,
kdy podniky žádají nějaký konkrétní a vyzkoušený nástroj, který jim umožní efektivně
rozvíjet své zaměstnance.
Jak jsem již řekl, jsem rád, že konference má určitý spád a že tvoří jakousi platformu pro
sdílení názorů, pro výměnu informací a inspirování se navzájem. Pevně věřím, že toho jak
všichni přednášející, tak i Vy, z řad odborné veřejnosti, využijeme a budu se těšit na velmi
plodnou diskusi.
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I. ZNALOSTNÍ SPOLEČNOST
Společnost znalostí a vzdělanostní dimenze lidského kapitálu
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Dnešní konference věnovaná investicím do lidského kapitálu navazuje v mnohém na
předcházející setkání, zabývající se touto problematikou, a v tomto smyslu je jistě racionálním
a lze předpokládat i přínosným pokračováním několikaleté tradice. Je však v dosavadní řadě
z těchto konferencí první, která se uskutečňuje v době, kdy Česká republika je již
plnoprávným členem Evropské unie, a proto se i tato problematika dostává do výrazně širšího
kontextu.
Pojmy „evropského vzdělávacího prostoru“ a „evropského výzkumného prostoru“ se stávají
dnes nejen rámcem pro strategické úvahy o rozvoji „znalostní společnosti“, nýbrž to, co
označují, by se mělo stát běžnou, každodenní součástí profesní činnosti všech institucí,
organizací a konec konců i jednotlivců, kteří se na produkci znalostí a vzdělání podílejí. Oba
pojmy jsou spojovány s tzv. „Boloňským procesem“ a „Lisabonskou deklarací“, tj.
s přelomem minulého a tohoto století, ale počáteční podobu toho, co v dnešní době vyústilo
v „evropský vzdělávací a výzkumný prostor“, lze vystopovat již v době vzniku a intenzivního
rozvoje novověké vědy v podobě tzv. „republiky učenců“, která se zformovala v průběhu 17.
století. S určitou nadsázkou můžeme říci, že představovala, dnešním termínem řečeno,
systémový komunikační rámec, odpovídající tehdejšímu stupni rozvoje komunikačních
prostředků, mezi těmi, kteří v té době v Evropě vědecké poznání rozvíjeli.
V souvislosti s evropským rozměrem úvah o rozvoji vědy a vzdělání lze identifikovat
přinejmenším dvě základní roviny. Jedna, velmi často vzpomínaná a uváděná v nejrůznějším
kontextech, spočívá ve srovnávání situace v oblasti financování vědy a vzdělání v České
republice a financování této oblasti v Evropské unii, OECD, či jednotlivých členských zemích
těchto organizací. Totéž lze říci i o dalších ukazatelích, vztahujících se k těmto oblastem.
Jsme v zásadě i zvyklí na skutečnost, že tato srovnání nevyznívají zpravidla pro Českou
republiku příliš příznivě. Většina výsledků těchto srovnání je dostatečně známá a analýze
některých z nich bude věnována pozornost v dalších vystoupeních, proto se zmíním jen
okrajově o dvou údajích, vztahujících se k minulému roku. Podle nich země OECD věnovaly
na vzdělání jednoho žáka v průměru 6.800 USD, zatímco v České republice to bylo pouze
2.400 USD, na vzdělání jednoho studenta (terciární sféry) věnovaly země OECD v průměru
12.300 USD, v České republice tato částka činila 5.500 USD1. Přitom je nutno vzít v úvahu,
že vlády České republiky v posledních letech uváděly ve svým programových prohlášeních
vzdělání a vědu jako své priority, a nominální částka státního rozpočtu určená pro financování
těchto oblastí skutečně vzrůstala. Nutno však dodat, že vzrůstala i částka věnovaná na
financování vzdělání a vědy v uvedených zemích OECD. Vzájemný vztah mezi úrovní
financování vzdělání a výzkumu v České republice a průměrem zemí OECD se tedy
v posledních letech podstatně nezměnil. Oblast vzdělávání, jak ukazují uvedené údaje a jak je
obecně známo, je výrazně podfinancovaná a ani předpokládané zvýšení příslušné rozpočtové
kapitoly návrhu státního rozpočtu na příští rok se neukazuje jako dostatečné.

1

Tyto údaje byly uvedeny v neděli 19.9.2004 v „Sedmičce“ ve vysílání televizní stanice „Nova“.
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Vracíme-li se k zdůrazňování nutnosti zvýšení investic a přílivu finančních prostředků do
oblasti vzdělání, považujeme za nutné současně upozornit na jedno, převládající přesvědčení
podle našeho názoru mylné: zvýšení investic do oblasti vzdělání (a podobně i do oblasti vědy
a výzkumu) automaticky vede ke zkvalitnění vzdělávacího procesu, ke zefektivnění
vědeckovýzkumné činnosti a tím ke splnění obecných očekávání o sehrání rozhodující úlohy
při zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a zvýšení dynamiky společenského rozvoje.
Lze říci, že spíše platí opačná implikace: je-li oblast vzdělání a vědy dlouhodobě
podfinancovaná, nesměřuje-li do ní dostatečný objem investic, nelze očekávat, že se stane
hybnou silou, motorem ekonomického a společenského rozvoje. Zvýšení investic a přílivu
finančních prostředků do oblasti vzdělání (totéž lze říci o sféře vědy a výzkumu) zvyšuje
pochopitelně šance na zlepšení kvality vzdělávacího procesu, ale samo o sobě k žádoucím
výsledkům nevede. Podstatnou úlohu sehrává připravenost těch, kdo v této oblasti pracují
profesionálně, pedagogů a všech odborníků na vzdělávací proces, jak dokáží investic
směřujících do této oblasti využít, jak dokáží svou profesní připraveností a odbornou invencí
zvýšit, popřípadě znásobit hodnotu těchto investic. Poměrně často se setkáváme
s konstatováním o velmi dobrých výsledcích práce našich vzdělávacích, především školských
institucí, které jsou zpravidla ilustrovány údaji o výsledcích našich žáků a studentů v různých
mezinárodních soutěžích či dosažených při studiu v zahraničí. To svědčí do jisté míry o
dobrých výchozích předpokladech a schopnosti i za daných materiálních a finančních
podmínek „udržovat“ určitý dobrý vzdělanostní standard. Ve znalostní společnosti se však od
vzdělání očekává nejen udržení „daného standardu“, nýbrž stimulace ekonomického a
společenského vývoje.
Poněkud méně optimistické jsou údaje o uplatnitelnosti absolventů jak středního, tak
terciárního vzdělávání na trhu práce. Příčiny nelze hledat jen v diferenci mezi strukturou
odborného zaměření oborů a studijních programů na školách a kvalifikační strukturou potřeb
trhu práce. Závažnou okolností je především skutečnost, že podle odborníků na hospodářský,
technický a technologický vývoj se tzv. „pozitivní“ znalosti, požadované především v rámci
rozhodujících technicky a technologicky nejvyspělejších odvětví, v průběhu pěti let téměř
stoprocentně obměňují. Znamená to, že v průběhu pětiletého cyklu vysokoškolského studia
dochází k podstatné změně obsahu pozitivních znalostí, s nimiž absolvent školy vstupuje na
svoji profesní dráhu. Tato skutečnost si vyžaduje hlubokého analytického studia, jehož
důsledkem mohou být výrazné změny v celkovém koncipování vzdělávacího procesu jako
takového.
Mimořádně významnou úlohu v procesu rozvoje znalostní společnosti sehrávají vysoké
školy a vědecko výzkumné instituce. Na mezinárodním fóru ke znalostní ekonomice, které
probíhalo v těchto prostorách v dubnu letošního roku, označil náměstek ministryně školství
vysoké školy za „hnací motory“ vývoje znalostní společnosti. Ponechme stranou otázku, zda
již dnes, v současné době, vysoké školy tuto úlohu plní. Modernizaci vysokoškolského studia,
jeho reformě je věnována, lze říci, celospolečenská pozornost. Otázky změny charakteru
vysokoškolského studia, zejména jeho rozšíření a zvýšení jeho dostupnosti, se stávají
předmětem nejen vysokoškolských odborníků, nýbrž i představitelů politické sféry a
podnikatelských kruhů. V očích části těchto diskutujících bývá v mnoha případech
redukována reforma vysokoškolského studia pouze na zavádění „strukturovaného studia“
(bakalářské, magisterské, doktorské), či na přiblížení obsahu a zaměření studia směrem
k „praxi“. Změny v charakteru vysokoškolského studia a v celkovém pojetí činnosti vysokých
škol jsou však podstatně hlubšího dosahu. Jde v první řadě o posílení metodologické funkce
vysokoškolského studia, tedy o posílení a rozvoj schopnosti nové poznatky a znalosti
získávat, umět je v pravém slova smyslu vytěžit, získané znalosti využít jako základ pro
získávání dalších poznatků. Výsledkem takto pojatého metodologického přístupu je nikoliv
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vytvoření schopnosti „aplikovat teoretické znalosti v praxi“, což byla teze velmi dlouhou
dobu zdůrazňovaná jako hlavní cíl vysokoškolského studia, nýbrž osvojení si schopnosti
„vyvodit“ z teoretických poznatků a znalostí praktické závěry.2 Právě takto orientované
vysokoškolské vzdělání s dominancí metodologické problematiky je tím, co nejvíce přispívá
k překonání striktní hranice mezi studiem a budoucí pracovní náplní, či jak se častěji říká
mezi „teorií“ a „praxí“. Stává-li se vyvozování praktických závěrů z teoretických znalostí
(předpokladů) významnou součástí přiblížení vysokoškolského studia k budoucí reálné
profesní činnosti, pak současně průběžná analýza „praktických“ zkušeností získaných na
reálných pracovních pozicích, jejich průmět a začlenění do teoretického konceptuálního
aparátu, je plynulým pokračováním (ve smyslu terminologie užívané odborníky na
celoživotní vzdělávání: „informálním“) předcházejícího studia. Stejně jako v době
absolvování závěrečného formálního vzdělání (vysokoškolského) se znalosti získané
v průběhu studia – převážně teoretické znalosti staly odrazovým můstkem k efektivní
orientaci v profesní praxi, stává se analyzovaná (prostřednictvím teoretických pojmů) profesní
praxe zdrojem a odrazovým můstkem dalšího studia a obohacení teoretického – vědeckého
myšlení profesního odborníka. Praktická profesní činnost je tedy zdrojem, motivací i inspirací
dalšího – celoživotního studia.
Má-li vzdělávání v terciární sféře, především vysokoškolské vzdělávání plnit tuto náročnou
funkci, je nutné zaměřit se nejen na otázku změn, či reformu vysokých škol a
vysokoškolského studia. Je nutné systémově a programově přistoupit k otázkám změn celé
vzdělávací soustavy. V tomto směru mnohé přinesly dokumenty věnované celoživotnímu
vzdělávání, rozvoji moderních metod učení, včetně distančních forem studia a e-learningu. Ve
velké většině případů se však tyto moderní metody vztahovaly především k té části populace,
která prochází nebo již prošla terciární sférou vzdělávání. I při nejoptimističtějších odhadech
bude tímto stupněm vzdělávání procházet přibližně 50 procent naší populace. (V současné
době je v České republice přibližně 12 procent populace v produktivním věku, která disponuje
terciárním vzděláním.) Perspektivně tedy téměř polovina populace ukončí své formální
vzdělání na středoškolské úrovni. (25 až 30 procent populace jej ukončí na úrovni základního
vzdělání.) Ve znalostní společnosti však bude nutné, aby i tato část populace se dále
vzdělávala, aby i pro ni celoživotní vzdělávání (učení), které je objektivní nutností, se stalo i
„vnitřní“ potřebou a bylo všeobecně dostupné. To si nutně vyžádá i výrazné změny v oblasti
základního a středního vzdělávání.
Do značné míry určitým posunem v tomto směru (i přes určité problémové části) je nový
vysokoškolský zákon, jehož přijetí (s těmi či oněmi pozměňovacími návrhy) lze ještě v tomto
roce očekávat. Ocenit lze zejména prostor, který se vytváří pro tvůrčí iniciativu jednotlivých
školských institucí. Vzniká však otázka, do jaké míry jsou pedagogické kolektivy
jednotlivých škol připraveny na využití a plné zhodnocení toho, co jim nový školský zákon
v případě svého přijetí umožní. Velmi pozitivně lze ocenit základní ideje, které byly ze strany
odpovědných pracovníků školské sféry v souvislosti s přípravou tohoto zákona zdůrazňovány,
zejména skutečnost, že realizace tohoto zákona v běžné školské praxi umožní výrazný posun
od encyklopedického zvládání množství poznatků a faktů směrem k rozvoji vlastní schopnosti
„učit“ se, k rozvoji základních kompetencí a v neposlední řadě k rozvoji schopnosti, která
všechny „klíčové kompetence“ prostupuje, k rozvoji schopnosti „myslet vlastní hlavou“. Dnes
můžeme říci, že by bylo velmi přínosné, kdyby se tyto základní myšlenky, s nimiž zejména
odborná veřejnost přistupovala k tvorbě a diskusi o tomto zákonu, v plné míře naplnily. Za
dva – tři roky budeme již nuceni říci, že bude „nezbytné nutné“, aby se tyto ideje v systému
výuky plně realizovaly. Základní a střední vzdělání připravuje nejen část populace pro vstup
2

Pokud toto konstatování někomu připomíná „logické vyplývání „ pak se nemýlí.
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na trh práce, ale již v současné době připravuje téměř polovinu populace ke vstupu do
terciární sféry vzdělávání. Právě pro část populace, zejména pak pro ty, kteří se rozhodnou
pro vysokoškolské studium, má rozvoj klíčových kompetencí, především rozvoj schopnosti
myslet, mimořádně významnou úlohu. V této souvislosti, zejména pak vzhledem k tomu, že
mezi klíčové kompetence je zařazena i „metodologická“, je nutno zmínit i zvýšení prostoru
pro systematickou výuku a studium moderní logiky a vybraných částí matematiky, bez jejichž
znalosti lze jen velmi těžko moderní metodologii, pokud jde o metodologii vědecké práce,
rozvíjet.
Druhou rovinou, která se zpravidla nabízí k úvahám v souvislosti s evropským či světovým
kontextem, je problém integrace našich vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí do
celoevropské vysokoškolské vzdělávací a výzkumné báze. Řešení tohoto problému velmi
úzce souvisí s posílením úlohy vědy a výzkumu na našich vysokých školách, ale také
s rozvojem a formováním hlavních směrů vývoje vědeckého bádání v České republice.
Všeobecně dnes převládá názor o dominantní důležitosti a prioritě aplikovaného výzkumu. To
se v řadě případů promítá i do struktury financování vědy a výzkumu. Přitom však Evropská
komise v prvním pololetí tohoto roku projednávala návrh programu vědy a výzkumu na
rozpočtové období do roku 2007, v němž mimo jiné zdůraznila nutnost podpory základního
výzkumu na celoevropské úrovni. Tento cíl by měl sledovat i nově založený European
Research Council, jehož posláním je realizace grantové politiky, podporující právě orientaci
na základní výzkum. V žádném případě nelze snižovat úlohu „aplikovaného“ výzkumu,
zejména jeho úlohu při řešení aktuálních technických, technologických, ale i ekonomických a
organizačních problémů. Pokud však má být dlouhodobě aplikovaný výzkum efektivní, v té či
oné míře se musí opírat o výsledky základního výzkumu. Pokud je nedokáže produkovat
vlastní vědeckovýzkumná základna, bude nutno je „kupovat“ odjinud. Již současné trendy
ukazují, že cena poznatků produkovaných základním výzkumem velmi prudce vzrůstá, a lze
předpokládat, že tento trend bude stále výraznější.
Úvahy o významu základního výzkumu lze nalézt i ve vyjádřeních vrcholných představitelů
Akademie věd České republiky. Dovolte, abych zde jako příklad ocitoval myšlenky
z vystoupení Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., místopředsedy Akademie věd České republiky
na Národním fóru o znalostní společnosti z dubna tohoto roku: „S odvoláním na britské a
americké studie i posuny v názorech Evropské komise se domnívám, že požadavek
podnikatelské sféry na veřejnou podporu vědy a výzkumu bude časem i u nás podobný:
zajišťovat neustálý přísun nových poznatků, jež jsou především výsledkem široce
rozkročeného a kvalitního základního výzkumu a s ním spojené výchovy vědeckého dorostu –
nových talentů.“3 Všeobecně, především v zemích s vysokým stupněm rozvoje vědy a
vzdělání, jsou vysoké školy průmyslovou a obchodní sférou považovány za spíše zdroj a
dodavatele talentů, invence a kreativity, než za dodavatele technických řešení a nových
technologií.
O významu, respektive odpovídajícím podílu základního výzkumu na vědeckovýzkumných
aktivitách, se zmiňuji proto, že především v této rovině probíhá nejintenzivnější mezinárodní
spolupráce, na této platformě dochází k vytváření dlouhodobých projektů mezinárodní
vědecké spolupráce. Zaostávání v tomto směru by mohlo vést ke zhoršení vzájemné
komunikace s předními centry vědeckého rozvoje a postupně ke ztrátě dosavadních pozic
v mezinárodní vědecké spolupráci. Rozvoj výzkumných aktivit, začlenění do mezinárodní

3

Nekvasil V.: Podpořme talent (Talent, Not Technology), in „Znalostní ekonomika“, Sborník
z Národního fóra, Bankovní akademie, Praha 2004, str. 67.
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vědecké spolupráce je současně jedním z velmi významných motivátorů zvyšování kvality
vzdělávacího procesu. Právě při něm se formuje metodologická, kreativní a invenční dimenze
vzdělávání, tímto způsobem se stává vzdělání reálným celoživotním procesem integrovaným,
ale také integrujícím ostatní lidské aktivity, včetně těch, které bývají označovány jako
praktické.
Vzdělanostní či znalostní kapitál není jen sumou získaných znalostí a dovedností či
schopností s nimi disponovat. Nelze jej redukovat ani na schopnost získávat nové poznatky a
znalosti. Jeho základní charakteristikou a lze říci i nejhodnotnější složkou je především
schopnost produkovat nové poznatky a znalosti, posouvat hranice poznání v dané oblasti a
vytvářet nové poznávací struktury. Právě tato rovina znalostního kapitálu nejvýraznějším
způsobem zvyšuje hodnotu investic do lidského kapitálu. Je současně základním a výchozím
bodem všech inovací, ať již v technologické či ekonomické nebo řídící oblasti. Schopnost
produkovat nové poznatky a nové znalosti je základním předpokladem pro získání důstojného
a odpovídajícího místa České republiky v rámci Evropské unie. Jedině na nich lze vybudovat
ekonomiku založenou na znalostech a inovacích, která nás přivede mezi nejvyspělejší země a
zajistí prosperitu, v opačném případě bude nutno se smířit s nálepkou „kvalitní montovny“.4
V souvislosti s lidským kapitálem, vzděláním, znalostním kapitálem se často hovoří i o
kapitálu sociálním. Sféra vzdělávání je oblastí, kde se formuje komplexní integrita lidské
osobnosti, vytvářejí se předpoklady pro sdílení hodnotové orientace a identifikace příslušnou
sociální skupinou i vrstvou, s hodnotovou orientací typickou pro určitý typ společnosti.
Rozvíjí se rovněž schopnost začlenit se do aktuálního společenského kontextu, zapojit se
nejen do stávajících profesních, sociálních či obecně společenských vztahů, nýbrž i schopnost
být nositelem i producentem těchto vztahů. V moderní společnosti je úroveň a kvalita
vzdělání jedním z podstatných činitelů ovlivňujících sociální pozici a v důsledku toho tvorbu
sociálních kontaktů. Úroveň a kvalita vzdělání, nikoliv jen profesní přípravy, výrazně zvyšuje
to, co je možno označit jako „komunikační potenciál“ člověka. Zhodnotit tento komunikační
potenciál, zvýšit hodnotu sociálního kapitálu ve „znalostní společnosti“ je možné podstatně
zvýšit především vlastní tvůrčí činností, vlastními výzkumnými aktivitami.
3

V souvislosti se sociálním kapitálem se dnes velmi často hovoří, zejména na vysokých
školách, o vytváření a rozvoji „absolventských sítí“. Ovšem výrazné rozmnožení sociálního
kapitálu vysokoškolských a výzkumných institucí je spojeno i s profesními, ale i společenskými
vazbami nejen studentů a absolventů, nýbrž především vědeckých a pedagogických pracovníků
těchto institucí. Právě ty sehrávají významnou roli při integraci absolventů vysokých škol do,
pro ně nových, profesně společenských struktur po skončení studia.
Významnou měrou k rozvoji a rozmnožení sociálního kapitálu vysokoškolských a
výzkumných institucí přispívají i odborné a vědecké semináře a konference. Dovolte mi,
abych vyjádřil své přesvědčení, že i naše konference v tomto smyslu nejen vzájemně obohatí
naši znalostní výbavu, ale přispěje k navázání nových pracovních kontaktů a tím i ke
zhodnocení našeho vlastního osobního sociálního kapitálu.
O skutečnosti, že lze výrazně znehodnotit či promrhat finanční zdroje investované do
lidských zdrojů, se ve svém vystoupení na konferenci věnované problematice lidského
kapitálu zmínil ve svém vystoupení i Dr. Ivan Fišera.5

4

Dokument Svazu průmyslu a dopravy ČR, 20. září 2004.
Fišera I.: Lze proinvestovat zdroje na lidské zdroje?, in „Lidský kapitál a investice do vzdělání“,
Bankovní akademie, Praha 2003, str. 67 – 69
5
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Program standard rozvoje lidských zdrojů v podnicích
Ing. Jakub Juříček, CzechInvest
„Nejít vpřed znamená jít zpět.“ Walther von der Vogelweide
Lidské zdroje jsou klíčem k úspěchu každého podnikání. Aby byl podnik úspěšný, měl by
mít každý jeho zaměstnanec ty správné znalosti, dovednosti a motivaci, měl by znát své místo
a vědět, kam celý podnik směřuje.
Je však pochopitelné, že v případě, že se podnik rozhodne do svých zaměstnanců
investovat, bude chtít vidět jasné důkazy toho, že se jeho investice vyplatila, že přispěla
k naplnění podnikových cílů.
A právě o tom je Program Investors in People (IIP) – o investování do lidských zdrojů
v zájmu dosažení úspěchu celého podniku. Standard Investors in People poskytuje rámec,
s jehož pomocí může každý podnikatel provázat rozvoj svých zaměstnanců s rozvojem celého
podniku.
HISTORIE STANDARDU
Standard Investors in People vznikl v roce 1991 ve Velké Británii. Na konci osmdesátých
let začala výkonnost britských podniků zaostávat za výkonností srovnatelných zemí.
Z vládního výzkumu vyplynulo, že nejlepší podniky se intenzivně věnují svým lidským
zdrojům. Na základě osvědčených postupů úspěšných britských podniků a spolupráce s
odborovými organizacemi byl následně sestaven standard Investors in People. V současnosti
je v Anglii držitelem osvědčení IIP více než 35 000 organizací, které reprezentují sedm
milionů lidí (asi třetina britského trhu práce).
Od svého zahájení se program rozšířil do více než 30 zemí světa a je jediným mezinárodně
uznávaným standardem v oblasti řízení a kvality lidských zdrojů, který sleduje schopnost
podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance.
STANDARD INVESTORS IN PEOPLE V PODNICÍCH
Standard Investors in People je účinný nástroj, díky kterému se podniky naučí efektivně
pracovat se svými zaměstnanci. Propojuje všechny prvky personální politiky od vzdělávání
přes systém hodnocení až po zvládnutí interní komunikace se strategickými cíli podniku jako
celku. Velkou výhodu standardu IIP je, že nikomu nenařizuje, co přesně a jak má dělat.
Způsob, kterým podnik standardu dosáhne, záleží čistě na něm. Autoři programu Investors in
People si uvědomují, že podniky užívají řadu různých způsobů, jak s pomocí zaměstnanců
uspět v konkurenci – splnění daného kritéria vždy záleží především na kultuře každého
podniku. Program nepředepisuje jediné řešení, ale poskytuje rámec, se kterým každý podnik
najde metodu vhodnou právě pro něj a pro jeho zaměstnance.
Investors in People je proces kontinuálního zlepšování všech činností podniku. Funguje na
základě čtyř principů:
1. Závazek – manažeři na všech úrovních podniku se plně zaváží k rozvoji zaměstnanců
s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost podniku.
2. Plánování – podnik má jasný podnikatelský plán, z něhož vychází plány školení
jednotlivých zaměstnanců. Směřování zaměstnanců musí být v souladu s podnikovými cíli.
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3. Aktivity – všechny školicí aktivity musejí být účinné a musejí vést ke zvýšení výkonnosti
zaměstnanců, respektive celého podniku.
4. Hodnocení – zhodnocení vlivu všech realizovaných aktivit spojených s řízením a rozvojem
zaměstnanců na výkon jednotlivců i celého podniku.
PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ PŘI ZAVÁDĚNÍ STANDARDU
Malý či střední podnik z výrobního sektoru nebo ze sektoru navazujících služeb (např.
logistika, management skladového hospodářství, průmyslové čištění), může navíc na zavedení
standardu Investors in People získat finanční podporu z pilotního programu PHARE 2002:
Standard rozvoje lidských zdrojů, který 28. června 2004 vyhlásila Agentura na podporu
podnikání a investic CzechInvest. Součástí programu je ověřit použitelnost standardu
Investors in People v podmínkách České republiky a transfer know-how k IIP z Velké
Británie do České republiky.
Pilotní program potrvá do konce roku 2005. Zúčastní se ho skupina 15 českých malých a
středních podniků, které v rámci programu získají speciální poradenství, volný vstup na
odborné semináře a prostředky na provedení vstupní analýzy a závěrečného auditu, které jsou
pro získání standardu Investors in People nezbytné. Během pilotního programu bude agentura
CzechInvest postupně budovat samostatnou infrastrukturu pro IIP. Na konci pilotní fáze
Česká republika obdrží plnou licenci na aplikaci standardu IIP. Snahou agentury CzechInvest
je do té doby vytvořit zcela otevřený systém, do kterého se bude moci zapojit každý podnik,
poradce nebo auditor, který splní obecné podmínky.
Od roku 2006 bude již celý systém IIP fungovat samostatně. Agentura CzechInvest bude
držitelem plné licence, a stane se tak subjektem odpovědným za kvalitu standardu na národní
úrovni. Odbornou přípravu na standard IIP budou poskytovat vybrané poradenské firmy, tzv.
externí dodavatelé.
I v rámci této fáze budou mít malé a střední podniky z výrobního sektoru nebo ze sektorů
navazujících služeb možnost získat finanční podporu na zavedení standardu IIP. Tentokrát se
bude jednat o finanční prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(prostředky z Evropského sociálního fondu). Finanční podpora ve výši 65 % z celkových
uznatelných nákladů bude poskytnuta opět formou zvýhodněného balíčku služeb.
Standard Investors in People mohou již dnes získat i podniky ostatní (tedy nejen malé a
střední). Tyto podniky však nemohou získat finanční podporu programu Phare ani
z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je tedy nutné pokrýt veškeré náklady
z vlastních zdrojů. Zájemci o standard Investors in People se mohou kdykoliv obrátit na
agenturu CzechInvest, kde jim budou poskytnuty podrobné informace o dalších krocích, které
je nutné podniknout.
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Vzdělávání a kreativita
Ing. Filip Holý, Ph.D., Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vážené dámy a vážení pánové,
pojišťovna Kooperativa si velice váží pozvání vedení a akademických funkcionářů Vysoké
školy finanční a správní na toto národní fórum.
Spolu se všemi účastníky dnešní konference sdílíme přesvědčení, že výměna názorů
k aktuálnímu tématu „Znalostní ekonomika“ bude významnou inspirací při hledání nových
cest, jak dále posílit význam vzdělávací politiky na začátku členství naší země v Evropské
unii.
Z přípravy svého vystoupení se bych se s Vámi chtěl rozdělit o názory na:
•

využití E-learningu,

•

posilování kreativity,

•

posilování funkční gramotnosti,

•

celoživotní vzdělávání, a konečně na

•

symbiózu 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“ znalostí. Jedná se o vpravdě nejracionálnější
prostředek k tomu, jak co nejrychleji, nejjednotněji a relativně levně nejen rozšířit, ale i
verifikovat znalosti. V našem případě se pak zejména jedná o pojistné produkty a směrnice
pro 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 vytčené 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 však i o významný posun 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 zaostává za úrovní dosahovanou v členských státech Evropské
unie. V této souvislosti proto již pátým rokem organizujeme kurzy tzv. inovačního
managementu, které rozvíjejí právě funkční gramotnost.
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
celoživotního vzdělávání našich manažerů a manažerských záloh, který realizujeme ve
spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.
Dnešní konkurenční prostředí vyžaduje věnovat při vzdělávání lidí mimořádnou pozornost i
vyváženosti tzv. „tvrdých“ a „měkkých“ dovedností. Symbióza obou těchto stránek
profesní způsobilosti je dnes alfou a omegou úspěchu. Jen ten, který nežije jen pragmaty, ale
chápe i vztahové souvislosti, může reálně uspět. Takže i když pro všechny pojistitele bude
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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.
Vážené dámy a vážení pánové, tolik o tématech, které v kontextu zaměření naší konference
pokládáme v naší pojišťovně za významné.
Dovolte mi, abych na závěr popřál naší konferenci mnoho úspěchů, a to jak z pohledu
nových námětů a výzev pro vzdělávání, tak z oblasti navázání partnerství mezi jejími
účastníky.
Děkuji Vám za pozornost.
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II. SOCIÁLNÍ KAPITÁL A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Lidský kapitál: Kam jsme došli a co dál
Doc. Radim Valenčík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Letošní konference je již sedmou v pořadí. Poprvé jako samostatný bod zařazujeme
projednání výsledků vědeckovýzkumné činnosti Vysoké školy finanční a správní o.p.s., resp.
týmu, který se zde zabývá problematikou ekonomie produktivní spotřeby a sociálního
investování1. Dle našeho názoru dosažené výsledky jsou již natolik průkazné, že můžeme
touto formou předstoupit před širší odbornou veřejnost. Při této příležitosti bych chtěl
poděkovat všem, kteří svou účastí v předcházejících ročnících a odbornou spoluprací s naší
vysokou školou přispěli k tomu, abychom došli tam, kam jsme došli. A kam jsme tedy došli?
Dosažené výsledky
Předně je nutné zdůraznit, že dosažené výsledky mají systémový charakter a pokrývají celé
spektrum řešení problematiky lidského kapitálu a investic do vzdělání od základní teorie až
po praktickou aplikaci, a to včetně té, která se realizuje přímo v podmínkách naší vysoké
školy. Pokusím se je z tohoto hlediska stručně tematizovat:
1. V nejobecnější rovině, resp. v oblasti základního výzkumu, je to vytvoření konceptu
ekonomie produktivní spotřeby2. Ekonomie produktivní spotřeby vychází z toho, že
domácnosti (i jednotlivci) využívají současné příjmy k vytváření a provozování svých aktiv
(svého majetkového portfolia), které se sestávají z fyzických i finančních aktiv, z lidského i
nikoli-lidského kapitálu, přitom tak, aby maximalizovaly současnou hodnotu budoucího
příjmu. Jedná se o podstatné zobecnění těch přístupů k mikroekonomické problematice, které
vycházejí z finality užitku a vztažení racionální volby k užitku pojatému jako subjektivně
pociťovaný prožitek. Ekonomie produktivní spotřeby:
- Umožňuje řešit dilema rovnosti a efektivnosti (ukazuje, že vývoj kapitálového trhu směrem
k investování do rozvoje, uchování a uplatnění lidských schopností umožňuje
maximalizovat současně jak efektivnost, tak i rovnost).
- Ukazuje, že vývoj tržního mechanismu nevede k majetkové divergenci, ale naopak
konvergenci (majetková a příjmová divergence je důsledkem nerozvinutosti tržního
mechanismu).

1

Toto téma je řešeno v létech 2003 - 2005 s podporou GA ČR v rámci projektu „Efektivnost investování do
lidského kapitálu“ (402/03/0128).
2

Koncept ekonomie produktivní spotřeby byl představen na loňské konferenci, viz: Valenčík, R. Lidský kapitál:
Jak investovat a obrana racionality. In: sb. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha. VŠFS 2003.
Dále též:
- Valenčík, R. Rozšířený koncept všeobecné ekonomické efektivnosti. In: Politická ekonomie 1/2004.
- Valenčík, R. Ekonomie produktivní spotřeby, Praha, Vysoká škola finanční a správní, 2003. ISBN 80-8675407-3.
- Valenčík, R. Lidský kapitál a kapitálový trh, Praha, nakl. Ivo Ulrych, 2001. Recenze na tuto publikaci
uveřejněna v časopisu Politická ekonomie 3/2002.
Koncept ekonomie produktivní spotřeby byl rovněž vtělen do učebního textu: Valenčík, R. Ekonomie - Jak ji
chápat a k čemu je? (Doplňující text ke studiu mikroekonomie na magisterském stupni). Praha, EUPRES 2004.
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- Odhaluje rozpor mezi investování do rozvoje schopností a do společenské pozice jako
dvěma odlišnými strategiemi orientace na maximalizaci současné hodnoty budoucího
příjmu.3
- Zachycuje obsah a podstatu přechodu ke vzdělanostní společnosti.
- Dokazuje, že lze nahradit sociálně orientované přerozdělování využitím mechanismu
přenesené ceny a využitím role kapitálového trhu v oblasti investování do lidských
schopností.
- Poskytuje východisko k pochopení vývoje lidských prožitků, které vznikají a rozvíjejí se na
základě přenosu budoucích (očekávaných) prožitků na statky, situace a činnosti, které slouží
k jejich dosažení.
- Je východiskem řešení rozsáhlé problematiky sociálního investování (investování do
rozvoje, možností uplatnění a uchování lidských schopností – vzdělání, péče o zdraví,
bydlení apod.), při kterém se využívá možností zdokonalování kapitálového trhu.
2. Byl vypracován model financování investic do terciárního vzdělávání vycházející
z konceptu ekonomie produktivní spotřeby, který využívá princip přenesené ceny4. Přitom:
- Tento systém byl vypracován ve spolupráci s Institutem pro sociální a ekonomické analýzy
(ISEA)5.

3

Z toho mj. vyplývají některé z bariér přechodu ke vzdělanostní společnosti a realizace námi navrhovaného
systému financování investic do vzdělání (viz dále).
4
Konkrétní podoba navrhovaného systému:
- Je uchováno stávající normativní financování vysokých škol, nejlépe formou valorizované výchozí základny
stávajícího financování k určitému datu.
- Vysokým školám se umožňuje na jimi zvolených oborech a podle jimi předem stanovených a veřejně
regulovaných pravidel požadovat časově omezený odvod (např. na 12 let) přímo ve prospěch příslušné vysoké
školy. Tato povinnost vzniká po překročení určité hranice příjmu (např. 1,5 násobku průměrné mzdy nebo
násobku průměrné mzdy) a nesmí zásadně ovlivnit příjmovou situaci mladých domácností (ve prospěch
"mateřské" vysoké školy by se odvádělo okolo 3 % z příjmu).
- Odvody z budoucího příjmu jsou prováděny přes centrální systém jednak z důvodu redukce transakčních
nákladů na minimum (v přímé návaznosti na odvod daně z příjmu), jednak z důvodu generování informací o
uplatnění absolventů, které jsou ve vhodně agregované podobě poskytnuté zainteresovaným subjektům.
- Vysoká škola může povolit přímé vyrovnání závazku formou úhrady stanovené částky a získat tak prostředky
ihned. Tím se současně vytvoří podmínky pro vstup soukromých finančních institucí do systému a vývoj
vhodných produktů sekundárního kapitálového trhu.
- Takto pojatý systém konkretizuje a rozvíjí způsob uplatnění investičního principu financování vysokého
školství, jehož základní prvky byly obsaženy již v Návrhu zákona o změně ve financování studia na vysokých
školách, který Poslanecká sněmovna projednávala a zamítla v únoru 2002. Tím došlo ke zbytečnému zpoždění v
prosazování nezbytných a současně perspektivních změn systému financování vysokého školství v ČR.
5

Viz www.isea-cz.org. Prezentace hlavních výsledků:
- Matějů, P., Valenčík, R. České vysoké školství (stále) na křižovatce. In: Proč tak těžko...? Praha, ISEA 2003.
- Matějů, P.,Valenčík, R. Kdo brání reformě vysokého školství a proč? In: Vyšší vzdělání jen pro elitu? Praha,
ISEA 20003.
Na dané téma byly rovněž publikovány desítky článků v odborných časopisech a denním tisku, např.
- Valenčík, R. Portfolio pro 21. století. In: Banky a finance duben 1999
- Valenčík, R., Matějů, P. Existují přitažlivé modely? In: Parlamentní listy 5/2003
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- Podařilo se ho dostat do širšího povědomí odborné i laické veřejnosti, zvlášť významné je,
že o něm ví podstatná část studentské obce a akceptuje jej jako perspektivní řešení
problémů vysokého školství6.
- Systémy zainteresovaného vysokého školství (tj. systémy, které vedou k zainteresovanosti
vysokých škol na dlouhodobé uplatnitelnosti svých absolventů) se rychle šíří ve světě7.
- Tento systém je založen na tom, že každý platí až z toho, co mu vzdělání přinese, podle
toho, co mu vzdělání přinese, a přímo tomu, kdo mu vzdělání poskytl - jedná se tedy o
systém, který je jak spravedlivý a vytváří rovnost příležitostí, pokud jde o nabytí vzdělání,
tak i efektivní.
3. Jako jeden z nejvýznamnějších fenoménů souvisejících s konstituováním vzdělanostní
společnosti byl identifikován vznik kooperujících absolventských sítí univerzit a prokázána
přímá podmíněnost vzniku kooperujících absolventských sítí s existencí systému
zainteresovaného vysokého školství8. Přitom:
- Vysoká škola, která je zainteresována na dlouhodobém růstu příjmu svých absolventů,
poskytuje svým absolventům celoživotní informační servis o nejnovějších poznatcích v
oboru jejich uplatnění, čímž jim dává konkurenční výhodu (předpokladem je rozvíjení
původního výzkumu na dané vysoké škole).
- Absolventské sítě vytvářené na tomto základě umožňují efektivní uplatnění nových
absolventů prostřednictvím těch, co již působí v praxi (schopnost získat kvalitní nové lidské
zdroje přitom zvyšuje hodnotu dřívějších i nových absolventů).
- Absolventské sítě jsou příkladem kooperujících horizontálních sítí založených na týmové
práci, podstatným způsobem zrychlují cestu od nových poznatků k jejich praktické aplikaci.
- Jedním z nejvýznamnějších rozporů doprovázejících přechod ke vzdělanostní společnosti je
právě rozpor mezi horizontálními kooperujícími sociálními sítěmi (které jsou zdrojem
inovační dynamiky a v nichž jde především o uplatnění lidských schopností) a pozičními
rivalitními sociálními sítěmi (které jsou zdrojem vytváření různých výsad a v nichž jde
především o dosažení určité pozice uvnitř dané sítě a dané sítě ve vztahu k jiným sítím).
- Absolventské sítě mohou perspektivně (zvláště v podmínkách zemí našeho typu) sehrát
mimořádně významnou roli při řešení problematiky podstatného omezení nezaměstnanosti,
jsou s to absorbovat ty, co projdou cílenými rekvalifikaci (poskytovaným samotnými
vysokými školami v rámci celoživotního vzdělávání).

6

Navrhovaný model vstoupil do širšího podvědomí, viz např.:
- Financování vysokých škol, In: Ekonom č. 31, s. 29-30, 31-32 (Co navrhují Matějů a Valenčík?).
- Kdo se bojí školného?, In: Lidové noviny 14.8.04, s. 1., 3. 10 (informace o výzkumu názorů studentů).
7

Velmi zajímavé reformy vycházející z australského modelu probíhají v řadě zemí Jihovýchodní Asie - Jižní
Korea, Čína, Honkong, Filipíny, Thajsko, Vietnam.
8

Viz např.:
- Valenčík, R. Regionální aspekt absolventských sítí univerzit. In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v
regionálním kontextu I. Ústí nad Labem. UJEP 2003.
- Valenčík, R. Zvýšení efektivnosti uplatnění absolventů prostřednictvím absolventských sítí. In: Podniková
ekonomika a magement. Brno. MU 2004.
- Valenčík, R. Absolventské sítě. In: HR Forum, únor 2004.
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4. Byla prokázána možnost a nutnost realizace komplexní reformy sociálně ekonomických
subsystémů ve smyslu souběžné a vzájemně podmíněné reformy systému financování
vzdělání, systému financování zdravotní péče a penzijního systému (návazně na to i systémů
financování bydlení, rodinné politiky, politiky zaměstnanosti apod.)9. Přitom:
- Tahounem komplexní reformy je reforma financování terciárního vzdělání, jejímž cílem je
vytvoření zainteresovanosti vysokých škol (a dalších poskytovatelů terciárního vzdělání) na
dlouhodobém uplatnění jejich absolventů na profesních trzích.
- Při řešení problematiky penzijního pojištění hraje klíčovou roli součinnost systému péče o
zdraví a systému financování vzdělání tak, aby se podstatně prodloužil horizont
produktivního uplatnění lidí (reálná, nikoli nominální, délka života) a tudíž i solidarita mezi
těmi, kdo mohou a chtějí být produktivně činní i ve vyšším věku, a těmi, kdo již nemohou
nebo nechtějí v důsledku různých okolností (proti jejichž vlivu jsou pojištěni právě
systémem penzijního pojištění).
- Propojením systémů sociálního investování (v oblasti vzdělání, zdravotní péče, bydlení,
péče o rodinu apod.) a systémů sociálního pojištění (zejména penzijního systému) dojde
k přeorientaci ekonomického vývoje i ekonomického růstu ve směru uspokojování
schopnostních potřeb lidí (potřeb spojených s rozvojem a uplatněním schopností člověka) –
jde o nový typ ekonomického růstu, který se vyznačuje velkou dynamikou a přitom
nezatěžuje životní prostředí.
Cesta řešení současných problémů vývoje naší společnosti
Z výše uvedeného vyplývá, že cesta řešení současných problémů (což je totéž jako řešení
úkolu nasměrování vývoje naší společnosti v souladu s tendencemi konstituování
vzdělanostní společnosti) by měla mít následující atributy:
1. Reforma financování terciárního vzdělávání s těmito parametry:
- Uchování a zkvalitňování veřejného financování (pod zkvalitněním se chápe lepší alokace
veřejných zdrojů, např. poskytnutí základního příspěvku ve výši cca 30 000,- Kč přímo
studentovi formou kuponu, který může uplatnit na libovolné vysoké škole, a dofinancování
rozdílů ve zdůvodněných nákladech (odpovídajících povaze různých oborů) na jednoho
studenta na veřejných vysokých školách).
- Umožnění vysokým školám, aby využívaly mechanismus přenesené ceny, tj. aby si určily,
jaké procento, z jakého základu a po jakou dobu bude jejich absolvent odvádět solidární
příspěvek v jejich prospěch.
- V počáteční fázi základní parametry regulovat (např. povolit rozmezí základu, ze kterého se
příspěvek odvádí, od 1-3násobku průměrné mzdy v běžném roce, odvod ve výši maximálně
do 10 % a po dobu maximálně 10 let na bakalářském, resp. 15 let na magisterském stupni).

9

Nástin této komplexní reformy viz:
- Valenčík, R. Sociální stát: Teď už jde o život. Hospodářské noviny 12. - 14.3.04.
- Valenčík, R. Opravdu musí reforma bolet? Hospodářské noviny 27.7.04
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2. Podpora vytváření absolventských sítí vysokých škol:
- Absolventské sítě jsou novým a perspektivním produktem vysokých škol, resp. univerzit
(orientaci na tento produkt si lze představit jako přechod od produkce lidského kapitálu k
produkci sociálního kapitálu).
- Tvorbu inovací nejvíce stimuluje usnadnění a urychlení procesu realizace těch, které již
vznikly.
- Realizátory vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol jsou z podstatné části samotní
absolventi těchto škol.
- Absolventské sítě mohou vznikat tam, kde se podařilo rozvinout původní výzkumný
program, jehož výsledkem je tok inovací.
- Realizace tohoto toku inovací má parametry technické, ekonomické, právní, organizační a
další; vysokoškolský vzdělávací proces se z tohoto hlediska musí orientovat na pěstování
schopnosti absolventů pracovat v mezioborových inovačních a realizačních týmech.
(Proces vytváření absolventských sítí ve významnějším měřítku může začít jen tam, kde
systém financování vysokoškolského vzdělání vede k zainteresovanosti poskytovatelů
vzdělávacích služeb na dlouhodobém uplatnění jejich produkce na profesních trzích.)
3. Změna strategie rekvalifikačních procesů:
- Efektivnost rekvalifikačních procesů rozhodujícím způsobem závisí na tom, jak se stanou
organickou součástí procesu celoživotního vzdělání.
- V rekvalifikačních procesech budou stále významnější roli hrát dominantní poskytovatelé
vzdělávacích služeb, tj. univerzity.
- Jedním z důležitých cílů rekvalifikačních procesů je dosáhnout významného prodloužení
horizontu produktivního uplatnění člověka.
- K podstatnému zvýšení efektivnosti rekvalifikací může dojít využitím absolventských sítí
k absorbování produkce těchto rekvalifikací.
4. Reforma financování systému zdravotní péče tak, aby byl orientován nikoli na nominální
délku života, ale na reálnou délku života, tj. na prodloužení horizontu produktivního uplatnění
člověka. Znamená to mj. přesun služeb poskytovaných systémem zdravotní péče do oblasti
monitorování zdravotní situace a prevence. Příslušnou zainteresovanost lze vytvořit
propojením systémů financování vzdělání, péče o zdraví a penzijního systému (viz dále).
5. Realizace souběžné (komplexní) reformy financování základních sociálních subsystémů
(vzdělání, péče o zdraví, penzijního pojištění) a v návaznosti na to i v rámci možností
navazujících sociálních subsystémů (financování bydlení, rodinnou politiku, politiku
zaměstnanosti apod.):
- Jde o propojení veřejných pojišťovacích a investičních systémů.
- Místo centrálního přerozdělování jsou využívány nové produkty kapitálového a
pojišťovacího trhu, které vytvářejí potřebnou zainteresovanost, generují inovace a eliminují
majetkové bariéry v oblasti nabývání, uchování a uplatnění schopností; při využití těchto
produktů hraje nezastupitelnou roli stát.
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- To mj. umožní dosáhnout rovnováhy penzijního systému prohloubením solidarity mezi těmi, co
mohou a chtějí pracovat i ve vyšším či vysokém věku, a těmi, které z různých důvodů
(nedostatečná příprava vzdělávacím a rekvalifikačním systémem, zdravotní problémy,
neperspektivní profesní trajektorie apod.) profesní trhy vyřazují z možnosti produktivní činnosti.
Co brání tomu, abychom se vydali touto cestou?
Poprvé v historii vzniká možnost vytvořit podmínky, za kterých má každý člověk možnost
rozvoje a uplatňování svých schopností nezávisle na majetkových poměrech, z nichž pochází,
a kdy investiční a pojišťovací systémy jsou zainteresované na tom, aby se jeho schopnosti co
nejvíce rozvíjely, mohl je plně a v co nejdelším horizontu svého života uplatňovat.
Místo toho, abychom se vydali touto cestou, vidíme zjevnou snahu uchovat takový systém
financování terciárního vzdělání, který vede k nezainteresovanosti poskytovatelů
vzdělávacích služeb na uplatnění jejich produkce, k neefektivnosti a který svou existencí
možnost vývoje uvedeným směrem blokuje.10 A to i přesto, že veřejnost, včetně studentské
obce, si stále více uvědomuje prospěšnost i nezbytnost vykročení tímto směrem.11
Pokusme se uvést co nejúplnější přehled všech příčin, které může mít blokování reformy
financování terciárního vzdělání směrem k efektivnosti:
1. Nedostatečné rozšíření povědomí o možnosti vytvoření systému financování založeného na
mechanismu přenesené ceny, o možnostech komplexní reformy investičních a pojišťovacích
sociálních systémů, o možnostech, které přináší utváření absolventských sítí, o vývoji ve světě.

10

Problém není jen v tom: zavést či nezavést školné a v odporu posledních tří sociálně demokratických vlád.
Školné lze totiž zavést i takovým způsobem, že uchová nevýkonnost vysokého školství. Např. nedávno podaný
senátorský návrh na zavedení školného by prakticky nic nezměnil. Ještě horší jsou některé uvažované varianty s
vyšším školným a nárokovými půjčkami s dotovaným úrokem. Zavedení takového systému by rovněž
nevyvolalo žádný tlak na zvýšení efektivnosti vzdělávacího procesu, a dokonce by mohlo prohloubit sociální
bariéry přístupu ke vzdělání. Mohlo by dokonce docházet i k veřejnému přerozdělování od chudých k bohatým.
Nelze si nepovšimnout, že ačkoli je známo "čisté" řešení (v podobě výše prezentovaného systému), neustále jsou
mediálně prezentovány spíše ty varianty zavedení školného, které by v podstatě nic neřešily. I tato skutečnost
stojí za zamyšlení.
11

Ve zpravodajském článku na straně 1 Lidových novin 14.8.04 se k tomu uvádí: "Studentům by přitom školné
až tak nevadilo. Vyplývá to z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Studentské komory Rady vysokých
škol. Dotazníky vyplnilo 3806 vysokoškoláků veřejných vysokých škol. Dvaapadesát procent posluchačů je
ochotno škole výměnou za vzdělání nějakou formou přispívat. Před pěti lety to bylo jen třicet procent studentů. V
případě přímého školného jsou studenti ochotni z kapsy vydat v průměru sedm tisíc korun ročně. Budoucí
právníci, matematici nebo lékaři dokonce až deset tisíc... Vysokoškoláci si dovedou i představit, že by škole
posílali část své výplaty, a to až sedm procent relativně krátkou dobu nebo pět procent po dobu deseti let. To by
univerzitám přineslo značné peníze. Absolventi vysokých škol v prvním zaměstnání vydělávají v průměru patnáct
tisíc čistého a jejich mzdy rychle rostou."
V navazujícím článku "Kdo se bojí školného?" v tomtéž čísle Lidových novin se pak mj. říká: "Nedávno
uskutečněný rozsáhlý výzkum vnímání českého školství ukázal, že ačkoli bezplatné vysokoškolské vzdělání
zůstává pro většinu lidí ideálem, tváří v tvář realitě více než sedmdesát procent dotázaných připustilo, že školné
na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí, kteří o studium stojí.
Nejzajímavější na tom ale je, že s tímto názorem souhlasilo 76 procent voličů ODS, 71 procent voličů ČSSD a
dokonce 57 procent voličů KSČM. Žádný rozdíl přitom nebyl shledán ani mezi různými sociálními skupinami.
Zdá se, že česká veřejnost se na rozdíl od významné části politické elity dokáže oprostit od ideologického balastu
a dokáže se přiklonit k řešení, které odpovídá zdravému rozumu."
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2. Předsudky, podle kterých jakákoli účast těch, kterým jsou poskytovány vzdělávací služby,
na úhradě těchto služeb, znamená vytvoření majetkové bariéry přístupu ke vzdělání.
3. Podcenění významu reformy financování terciárního vzdělání:
- Ze strany politické reprezentace (z hlediska finančního jsou mnohem a mnohem
významnější majetkové přesuny spojené s privatizací velkých podniků).
- Ze strany veřejnosti (je nutné především zabránit korupci a majetkovým ztrátám
způsobeným špatným fungováním veřejného sektoru).
4. Obavy stávající reprezentace vysokých škol (která se reprodukuje na základě schopnosti
realizovat naturální směnu služeb a protislužeb se sférou administrativního přidělování
prostředků), že by se změnou financování dostaly do vedení vysokých škol lidé reprezentující
odbornou a manažerskou výkonnost.
5. Nechuť administrativní sféry vzdávat se svých privilegií a vlivu na vysoké školy (jak ve
smyslu využívání výhod z naturálního obchodu se službami a protislužbami, tak i z hlediska
ideového ovlivňování vysokých škol, aby se nestaly účinnou oponenturou projevů
nekvalifikovanosti administrativní sféry), které vyplývají ze současného způsobu jejich
financování.
6. Odmítání z důvodů vyčkávací taktiky:
- Lépe je počkat, až reforma financování bude provedena všude jinde.
- Může to být příliš náročné.
- Může to mít nějaké negativní důsledky.
- Určitě by při přijetí a realizaci modelu došlo k jeho "očesání" o to nejdůležitější, takže by se
stejně nic nezměnilo, a nemá smysl se proto do ničeho pouštět.
7. Obavy politické reprezentace, že zavedení spoluúčasti na financování investic do vzdělání
může vést ke ztrátě voličské přízně, a tudíž je lépe se stavět proti.
8. Obavy, že sociálně přijatelný model bude v procesu realizace zneužit k prosazení sociálně
diskriminačního.
9. Snaha nepřipustit, aby se ČR (s jejíž servilitou se v globální hře počítá či jejíž ekonomické
problémy mohou za určitých podmínek otevřít cestu k destabilizaci poválečného uspořádání)
příliš postavila na vlastní nohy.
10. Spontánní blokování přirozených tendencí vývoje ekonomických systémů směrem
k převaze investování do schopností nad investováním do pozice (kdy toto blokování je
globálním fenoménem a projevuje se v každé zemi dle konkrétních podmínek).
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Výše uvedený výčet lze nepochybně doplnit a lépe strukturovat, současně i ocenit možnou
roli jednotlivých příčin. Právě to by mohlo být jedním z výsledků odborné diskuse na dané
téma.
Co dělat (do doby, než dojde ke skutečné reformě financování vysokého školství)?
Odpověď na tuto otázku má dvě polohy:
- Za prvé: Co dělat, aby se prosadil perspektivní systém financování vysokého školství
orientovaný na dlouhodobé uplatnění absolventů vysokých škol na profesních trzích a
vedoucí ve svých důsledcích mj. k iniciování a podpoře tvorby absolventských sítí.
- Za druhé: Co dělat v rámci stávajících možností do doby, než se potřebnou změnu
financování vysokého školství podaří prosadit?
Pokud se týká prvního, je nejdůležitější osvěta v tom nejširším smyslu (od teoretického
upřesňování konceptu a jeho aplikací přes publikování odborných i populárních textů - a
hlavně neustálé a trpělivé vysvětlování, přesvědčování...). Jde to pomalu, ale výsledky jsou
(viz citovaný výzkum názorů vysokoškolských studentů). Navíc - prostá osvěta odhaluje
skrytější a závažnější bariéry. A když se obnaží, komu o co jde v tak významné záležitosti,
má to pro další vývoj značný význam.
Pokud se týká druhého, pak to znamená především začít vytvářet kooperující absolventské
sítě zaměřené na realizaci inovací tam (tedy v prostředí těch vysokých škol), kde to jde.
Veřejných i soukromých. Veřejné jsou lépe vybaveny, ale méně motivovány (to se netýká
jednotlivců, ale podmínek, v nichž ve vnitřním vývoji veřejných škol vítězí spíše ti, co těží ze
své pozice než ze svých schopností). Soukromé jsou více motivovány, ovšem v podmínkách
unikátní pozice, jaká jim byla přiřknuta v ČR (v žádné jiné zemi nejsou tak diskriminovány
systémem financování), jsou velmi limitovány nedostatkem prostředků.
Lze rozlišit dvě cesty vytváření kooperujících absolventských sítí zaměřených na realizaci
inovací (resp. toku inovací)12:
- Jednak na bázi spontánně vytvářených tradičních absolventských sítí (s využitím efektů
spolužáctví a přirozeného vztahu k "alma mater". V návaznosti na takto vytvářené sítě začít
poskytovat původní odborný informační servis v oborech uplatnění absolventů.
- Jednak si uvědomit význam poskytování informačního servisu všude tam, kde se daří
rozvíjet výzkum s praktickými aplikacemi a generovat inovace. Realizace výsledků
výzkumu, využití nových poznatků není něco, co je mimo vysokou školu. Ti, co mohou
ovlivnit realizaci výsledků v praxi jsou či mohou být v podstatné míře absolventy samotné
vysoké školy, resp. příslušné univerzity.
Vytváření takových absolventských sítí dnes brání nepochopení podstaty univerzitního
vzdělání. Každá vysoká škola univerzitního typu (včetně např. technik) by měla pokrýt svými
absolventy celé spektrum činností, které podmiňují realizaci výsledků poznání (rozvíjeného v
rámci vědeckovýzkumné činnosti a šířeného prostřednictvím vzdělání). Tj. např. je zcela

12

Oběma cestami se snažíme postupovat na naší vysoké škole v rámci projektu Absolvent. Zkušenosti z toho,
jak poskytovat celoživotní informační servis z původního výzkumu, ověřujeme formou teoretického semináře na
téma Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování, který zahájil činnost na začátku října 2003 a koná se
(s výjimkou prázdnin) každý týden. Loňský rok přinesl celou řadu zajímavých poznatků a zkušeností v daném
směru. Podrobněji viz informace o semináři na webových stránkách naší školy (www.vsfs.cz).
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přirozené, aby technické univerzity kladly větší důraz např. na ekonomické a právnické
disciplíny. Právě tak jako tradiční univerzity by měly mít ve vybraných oblastech dotaženu
svou odbornou činnost až do oblasti aplikovaného výzkumu, jehož výsledkem je tok inovací.
Dynamičtějšímu prosazování kooperujících absolventských sítí zaměřených na realizaci
inovací dnes brání rovněž především nevhodný způsob financování vysokých škol. Snaha
zvýšit prostředky na vědu a výzkum či podpora inovačních center touto formou přináší
minimální či dokonce záporné výsledky. Na první pohled se to může zdát paradoxní, ve
skutečnosti je to však dáno nekompromisní a tvrdou logikou reality. Finanční podpora "shora"
má smysl jen potud, pokud je poskytována před ekonomickými výsledky inovací - na základě
různých administrativně stanovených atributů. V praxi se však ukazuje, že mnohdy ti, co mají
administrativní moc na vysokých školách vygenerovanou současným systémem financování
těchto škol, mají zájem potlačovat nejrůznější vznikající skutečné inovační aktivity, aby
administrativně přidělované prostředky stáhli ve svůj prospěch a uchovali si rozhodující slovo
v posuzování toho, kam mají prostředky přijít.
Jsem přesvědčen, že na vysokých školách mají dostatečnou převahu ti, kteří si uvědomují
výše tematizované perspektivy, nutnost a naléhavost vydat se výše naznačeným směrem. K
tomu, abychom postoupili vpřed, může napomoci i jednání naší konference.
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Social Capital: The Neglected Aspect of the Czech Road Towards Knowledge Society
PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., School of Public Health, University of California
Abstract
The article deals with the broader context of so called knowledge-driven development
(KDD). It is argued that the actual impediments on the road to knowledge society may lie
outside the scope that is usually thought of. The pyramid line of reasoning – from general
framework to concrete examples – is followed. First, conceptual framework is proposed. It
consists of resources and regulators. Second, one of the most important resources in KDD
– social capital – is specified. Third, the role of social capital in schools is outlined with
special emphasis upon the relation between peer group relationships and academic
achievement. Last, the level of social isolation in Czech schools is examined. It is
documented that its prevalence is higher than in most other countries and differs
substantially for various types of schools. It is especially high for vocational schools,
where it is most needed. It strongly supports current anecdotic evidence about poor social
climate in Czech schools. It is concluded that enhancing positive school climate in schools
is not only the policy objective in its own right but also essential prerequisite of the
knowledge-driven development.
1 Introduction – Knowledge Society Means More than Knowledge
At the Lisbon Summit in March 2000, European heads of states declared their ambition to
make the European Union “the most competitive and dynamic knowledge-based economy in
the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater
social cohesion” (Presidency 2000). To achieve this goal, a far-reaching agenda The Lisbon
Strategy was adopted1.
The Lisbon Strategy seems to be the best pronounced attempt to exploit knowledge as a key
development factor. But it is only the cream of the crop of the substantial changes in national
and international visions that have been undergoing the last decade. During this period
strategies invoking “knowledge-driven economy” or “knowledge society” - hereafter referred
to as knowledge-driven development (KDD) – proliferated amazingly.
When reading the deluge of KDD conceptions, one cannot help but bethink oneself of “the
gold fever age”. It is as if all of sudden a new source – the knowledge – has been found.
Knowledge is seen as the answer to any kind of challenge we are facing and suggestions are
made to replace all traditional resources and values by knowledge. By the same token, the
terms such as innovation, education, research and development, or human resources are
enounced in a way resembling a sort of a sacred formula.
Yet, the KDD have usually remained in the state of proclamation without an adequate
support of analytical background. It is not surprising then that the discussion has been usually
rather superficial meaning anything and nothing. Knowledge society is often conceptualized
very simply as a society based upon education, research and development and innovations.
Accordingly, indicators of “knowledge revolution” usually focus exclusively upon these
sectors with measures of public investment into education and R&D being the most
prominent ones.

1

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
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However, it is clear that future society – as much based upon knowledge as it could be –
will still have all key attributes of current society like government, norms, people’s values and
expectations, organizations and companies etc. Simple as it may seem, knowledge-driven
development is crucially dependent upon things that lie far beyond convention how
knowledge is formed. For instance, if you ask why we still have untenable system of tertiary
education financing and will follow the thread of your thinking you can end up in a poorly
functioning government where no party has a power to implement a real reform. Or you can
find that education system is cut off from other societal and economic mechanisms. In other
words, the future society still can be viewed partly as an organism: you can feel the pain at the
place that is completely different from the place that actually caused it. Like when you feel
terrible headache because of the blocked back.
I am convinced that many problems of our educational system lie outside the system and not
within it. And this is also in my opinion the biggest contribution of the team around Radim
Valenčík: it clearly demonstrates that human capital can be efficiently formed only if certain
conditions are fulfilled. Strategic documents like the Czech “White Book” or “Strategy of
Human Resources Development” will stay only proclamations if we do not find real-life
mechanisms how to realize them.
In this article I briefly sketch how human capital formation is linked with other parts of
society, than I point my look to social capital, and finally demonstrate the thesis on an
example.

2 Conceptual Framework
The societal and economic system can be understood as continuous interaction between
resources and mechanisms that guide or regulate use of these resources2. Six main types of
resources can be distinguished:


Natural capital;



Physical capital;



Financial capital;



Human capital;



Social capital;



Cultural capital.

By natural capital we understand natural resources that are precious, such as soil, forests,
atmosphere and minerals. Physical capital consists of concrete material ‘man made’ objects
that are used to make other goods, e.g. buildings, roads, and technology, tools, machines.
Financial capital is understood as liquidated money used in the production of future income.
Examples are stocks and bonds. Human capital is understood as “the knowledge, skills,
competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal,
social and economic well-being” (OECD 2001:18). Social capital can be defined as networks,

2

In this chapter I briefly summarize, simplify and modify conceptual framework I developed elsewhere (Veselý
2003). Here a reader can find some critical reflections on it, for instance the critical evaluation of the term
capital.
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trust and understandings among people that facilitate co-operation within or among groups.
Finally, cultural capital includes material objects (like books, databases, art objects) that
contain some information or knowledge.
Regulators are defined broadly as mechanisms that govern, modify, guide or regulate use
of capitals but do not directly create any exploitable outcomes. They can be arranged into five
groups:


Institutions;



Organizations;



Institutional Sectors;



Institutional Arrangements.

Institutions are norms, statues, codes, rules, conventions, beliefs and values. Organization is
a formal association of people run on impersonal lines, designed to achieve specific objectives
(Giddens 1993: 286). An institutional sector includes all organizations in a society which
supply a given service or product, along with their associated focal organizations. Examples
of institutional sectors are various specific systems in a given society: system of education,
system of R&D, business system, legal system etc. Institutional arrangement is the most
general term. Institutional arrangements are coordinating mechanisms in a given society to
arrange or govern various actors and relations among them, namely:


Market mechanism (based upon demand and supply);



Authority, coercion and power (based upon the ability to impose the will);



Co-operation (based upon spontaneous and voluntary activity among equal actors)

The market mechanism is mostly associated with private sector, authority with the state and
co-operation with the civic associations. However, these rough suppositions are less and less
true as the nation state has no longer enough authority and capacity to steer society and
economy by itself and other actors and mechanisms must be called upon to pursue and
promote collective interests in society.
The various parts of the conceptual framework suggested above can and do overlap. For
instance, values are part of human capital and can be viewed both as resource (“capital”) or
regulator (institution). However, I believe that it facilitates thinking about interaction and
leads to a more a dynamic and real-life picture of knowledge-driven development. For
instance we can ask:
What mechanisms most effectively lead to human capital enhancement? What institutions –
like beliefs – block it? What is the most efficient organizational arrangement to motivate
people to learn? What is relationship between social and human capital? Here I address only
the last question.
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FIGURE 1. THE BROADER CONTEXT OF KNOWLEDGE-DRIVEN DEVELOPMENT.

3

Social Capital

3.1 Conceptualization of social capital – private versus public social capital
There are two main conceptualizations of social capital. I will call them “private concept of
social capital” or “public concept of social capital”, respectively.
The private concept of social capital was systematically elaborated for the first time in the
work of Bourdieu (1985) and earlier texts of Coleman (1988). Pierre Bourdieu defined the
concept as:
“the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of
more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition” (Bourdieu 1985: 248).

This approach is based upon a common aphorism “It’s not what you know, it’s who you
know”. Here, social capital is understood as individuals' or groups’ access to favorable
personal networks and quantity and quality of connections to potential helpers. It consists of
contacts through which one maximizes the financial and human capital one already possesses.
Relatives, friends or associates constitute an asset that can be called upon in a crisis or need
and used for a material gain.
In this view, social capital belongs to each individual, at times at the expense of others. It
focuses on the benefits accruing to individuals by virtue of participation in groups and on the
deliberate construction of sociability for the purpose of creating this resource. Also a group of
individuals (e.g., a business firm) can possess social capital collectively. In the private
concept of social capital, however, possession by a collectivity is quite different from the
concept of possession in the „public“ usage. Here social capital is understood as a sum of the
network connections held by group members (e.g. firm’s employees). After Bourdieu and
Coleman a number of both theoretical and empirical analyses of private concept of social
capital have been published (for review see Portes 1998).
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As the concept of private social capital is in particular associated with sociological tradition
and Bourdieu, the invention of public social capital is attributed to the political scientist
Robert Putnam and his article “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital“ (1995).
He defined social capital as a property of communities and nations rather than individuals:
“Social capital refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve
the efficiency of society by facilitating coordinated actions” (Putnam 1993:167).

The idea of social capital as a kind of public good immediately received huge attention.
Once a rather narrow term, social capital was used to explain many questions at regional and
national level. Social capital is now usually taken as a capacity for collective action or
something that “allows individuals, groups and communities to resolve collective problems
more easily” (OECD 2001: 41) or as the often cited definition of the World Bank says:
„Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a
society’s social interactions... Social capital is not just the sum of the institutions which underpin a society –
it is the glue that holds them together. (World Bank 1998a)

Without any doubt, social capital is a multidimensional term. Therefore following the
arguments of Uphoff (2000), Grootaert and van Bastelaer (2002), I propose to carefully
distinguish the following aspects of the term:


Forms of social capital (the elements into which social capital may be decomposed);



Indicators of social capital (tools of social capital measurement);



Outcomes of social capital and (effects of various social capital forms on well-being);



Sources of social capital (actors and situations where social capital comes from);



Channels of social capital (ways through which social capital affects well-being).

3.2 Forms of social capital
Various things are encompassed under the umbrella of social capital. For any discussion it is
necessary to decompose social capital into several elements and then to analyze their
interdependence. Two basic distinct forms of social capital are to be distinguished (Uphoff
2000). Structural social capital facilitates information sharing, and collective action and
decision-making through established “roles, rules, precedents, procedures as well as a wide
variety of networks that contribute to cooperation” (ibid. 218). As such, it is a relatively
objective and externally observable construct. Cognitive social capital refers to shared
norms, values, trust, attitudes, and beliefs. These elements rationalize cooperative behavior
and make it respectable. Structural social capital assets are extrinsic and observable, while
cognitive social capital assets is a more subjective and intangible concept. The most important
element of structural social capital elements is networks while trust is the basic element of
cognitive social capital.
3.2.1 Networks – bonding, linking, bridging
Networks are both formal and informal patterns of social exchange and interaction that
persist over time. There are two main dimensions about networks (Cullen and Whiteford
2001: 9-10):
 Horizontal - reflecting ties that exist among individuals or groups of equals or nearequals, and
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 Vertical - stemming from hierarchical or unequal relations due to differences in power or
resource bases.
The horizontal aspects of social capital can either bond or bridge groups, while the vertical
aspects link groups with power, access, and resource differentials. Hence, three basic forms of
networks have been recognized: bonding, linking, bridging (Woolcock 2001). All three types
of networks are needed to avoid social fragmentation. Bonding means strong ties that connect
family members (nuclear and extended), neighbours, and close friends and colleagues with
similar socio-demographic characteristics. These relations are typically inwardly-focused and
serve as social protection mechanisms during times of need. Bridging refers to weak ties with
distant friends, associates, colleagues etc. that link people of different backgrounds (socioeconomic status, religion, ethnicity etc.). Finally, linking social capital refers to the nature and
extent of vertical ties between groups of people who have open channels to access, resources,
and power with those who do not. The relations between government and communities are
encompassed within linking social capital. Poor linking leads into high income and wealth
inequality, and poverty.
3.2.2 Trust
Trust is usually defined as a subjective belief about a trustee's unobservable or not yetobserved behavior. Gambetta (2000) outlined trust as:
“a particular level of the subjective probability with which an agent assesses that another agent or group of
agents will perform a particular action.”

Empirical studies using survey data such as World Values Survey (WVS) and the
Eurobarometer not only find strong differences among countries but also a correlation
between trust and economic prosperity and democratic governance (Knack and Keefer, 1997).
So, the productive role and importance of trust is not controversial. Inclusion of trust under
social capital, however, is often questioned. The reason is that trust may be viewed as both a
source and an outcome of social capital as well as being a very close indicator for many of the
norms and values that underpin social cooperation. It is true that the existence of trust among
a group of individuals can often be explained as a result of bonding, linking or bridging.
The question is whether trust may be considered as an independent variable and, if so, to
what extent. In other words, what are the mechanisms through which trust is enforced? Knack
(2001) differentiates first-party, second-party and third-party mechanism through which trust
is enforced. The first-party mechanism includes ethical or moral codes that impose internal
sanctions, such as guilt. It is often associated with religious beliefs or altruism. “Trustor” 3
places greater trust in trustees who believe cheating reduces the likelihood of going after
death or who care about trustor’s welfare. The second-party mechanisms are those controlled
by trustor. In this case, the trustor has sanctions available that increase the incentive of the
trustee to comply with trustor’s expectation. The most important way of enhancing trust by
this second-party mechanism is a strong and frequent interaction between trustor and trustee
and a certain level of dependency. As the term implies, the third-party mechanisms are those
that are enforced by actors others than trustor or trustee. It includes both formal and informal
institutions.

3

In theory, the couple term of principal (“trustor”) and agent (“trustee”) is used. To avoid confusion with
economic usage, I will prefer neologisms “trustor “ and “trustee”.
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3.3 Indicators of social capital
Measuring social capital is not easy task. Much of what is relevant is tacit and relational.
For instance, it is very difficult to measure how people interact and relate to each other.
Individual attitudes (e.g. trust) or behavior (e.g. voting) provide proxy measures of social
capital, but we are at risk of confusing sources, outcomes and forms of social capital.
Typically, social capital measurement focuses on trust and levels of engagement or
interaction in social or group activities. Robert Putnam (2001) has designed a Social Capital
Index, which aggregates results from various social capital indicators to predict an overall
community level of social capital. This index includes:


Civic associations per 1,000 population



Mean number of group memberships per capita



Voter turnout in national elections



Attendance at town/school public meetings



Number of nonprofit organizations per 1,000



Mean number of times did volunteer work last year



Informal sociability (e.g. visiting friends)



Social trust (reported levels of interpersonal trust).

Based on experience with the multitude of social capital indicators in the case studies,
Grootaert and van Bastelaer (2002: 31-32) suggest that the focus should be on three types of
proxy indicators of social capital: membership in local associations and networks, indicators
of trust and adherence to norms, and an indicator of collective action.
3.4 Outcomes – empirical evidence of social capital benefits and detriments
At the individual level it has been proved in a number of studies that:
“Controlling for other key variables, the well connected are more likely to be hired, housed, healthy and
happy. Specifically, they are more likely to be promoted faster, receive higher salaries, be favorably
evaluated by peers, miss fewer days of work, live longer, and be more efficient in completing assigned
tasks.” (Woolcock 2001: 68).

Probably the most convincing evidence of the positive effect of social ties is in the area of
personal health. A number of studies have shown that, controlling for initial health status, the
extent of social connectedness (i.e. the degree to which individuals form close bonds with
others) is associated with better health and higher life expectancy. Similarly, there is a strong
correlation between self-reported happiness and social capital. Along with personal health,
social ties appear to be the most important factor explaining the level of self-reported
happiness. As Putnam put it (ibid. 332):
“… in study after study people themselves report good relationships with family members, friends, or
romantic partners – far more than money or fame – are prerequisites for their happiness”.

It is also true at the aggregate macro level. Holding other things constant, an increase in
average income at the US state level does not increase the reported happiness of individuals,
whereas state-level increases in human and social capital do (OECD 2001: 55, Blanchflower
and Oswald 2000).
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The same holds for positive influence of social capital in reducing criminality and deviant
behavior. Work by community psychologists shows that child abuse rates tend to be higher in
neighbourhoods where cohesion is lower (Korbin and Coulton 1997)
The impact of social capital on economic well-being is also being intensively studied, the
evidence is, however, not so convincing as in the area of happiness or health. As for
organizations it is claimed that benefits of social capital include:
 Better knowledge sharing, due to established trust relationships, common frames of
reference, and shared goals.
 Lower transaction costs, due to a high level of trust and a cooperative spirit (both within
the organization and between the organization and its customers and partners).
 Low turnover rates, reducing severance costs and hiring and training expenses, avoiding
discontinuities associated with frequent personnel changes, and maintaining valuable
organizational knowledge.
 Greater coherence of action due to organizational stability and shared understanding.
(Cohen and Prusak 2001: 10)
At the macro level, Knack and Keefer (1997) found that a measure of inter-personal trust is
positively correlated with growth in GDP when controlling for initial income per head, a
human capital variable, and the relative price of investment goods.
Social capital is not always “a good thing” in terms of the whole society. As with other
capitals, it may be used for both good and bad purposes. Portes (1998: 15) identified four
negative consequences of social capital:
 Exclusion of outsiders - the same strong ties that bring benefits to members of a group
commonly enable it to bar others from access;
 Excess claims on group members - group or community closure may, under certain
circumstances, prevent the success of business initiatives by their members.
 Restrictions on individual freedoms - community or group participation necessarily
creates demands for conformity.
 Downward levelling norms - there are situations in which group solidarity is cemented
by a common experience of adversity and opposition to mainstream society and solidarity is
grounded in a common experience of subordination.
3.5 Sources of social capital
Typically, the idea of social capital is associated with civil society that consists of the
“groups and organizations, both formal and informal, which act independently of the state and
market and promote diverse interests in society” (World Bank 2003). However, there are of
course many other sources of social capital than voluntary associations. Trust and networks
are built (and potentially lost) at families, schools, local communities, firms and public sector.
Families are the primary building blocks for social capital. They create norms and social ties,
provide social networks that benefit its members and also foster the development of trust and
cooperative behavior. Schools, too, can support cooperative attitudes and values as well as
provide a “meeting place” where various social networks can intersect. As we will see,
however, they also can play negative role in social capital creation. It also goes without
saying that local communities, neighbourhoods and friends are of particular importance to
social capital.
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3.6 Channels of social capital - how social capital affects outcome
If various indicators or proxies of social capital proved to be associated with many positive
outcomes we must pose a question of what are the channels through which social capital
works. Grootaert and van Bastelaer (2002: 8) provide the following explanations based on
case studies from developing countries:
 Participation by individuals in social networks increases the availability of information
and lowers its cost.
 Participation in local networks and attitudes of mutual trust make it easier for any group to
reach collective decisions and implement collective action.


Networks and attitudes reduce opportunistic behavior by community members.

4

Social Capital in Schools

There are many ways how social capital interacts with human capital. Research has shown a
strong positive association between levels of social capital, measured by the size and diversity
of social networks, community engagement and social trust, and levels of educational
attainment. Findings of Coleman, Putnam and others suggest that (OECD 2001: 92):
•

Higher levels of social interaction appear to have a strong positive impact on learning;

• Levels of trust and informal socializing seemed to be more significant than levels of
organizational membership and related measures; and
• Compared to traditional policy levers such as reductions in average class size, the likely
leverage of social capital seems to be greater in raising achievement scores.
Further, I descend from the general discussion about the general link between social capital
and human capital, and will concentrate upon the significance and role social capital plays in
schools with particular emphasis upon secondary level. Though I will focus only upon one
particular indicator of social capital – bonding among peers in school – it is always important
to have in mind that there are many other aspects of social capital that are very important to
schooling. We may conceptualize them simply as relationships among four main actors
involved: students, parents, teachers and community (Table 1).
Table 1 – Social Capital in Schools
Student

Parent

Teacher

Student

9

Parent

9

9

Teacher

9

9

9

Community

9

9

9

Community

9

Sense of belonging in schools is understood as the level of subjective feeling of being
accepted by others. The opposite of belongingness is social isolation: feeling of being
rejected, excluded, or ignored.
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I address following questions:
1. Why is belongingness in school important?
2. How is belongingness related to academic outcomes?
3. How belongingness varies across schools?
First question is obvious: why to bother about social capital in schools? There is compelling
evidence that feeling of being accepted by others and belonging to social groups is essential to
people’s health and wellbeing (Keating and Hertzman, 1999). Conversely, social isolation is
one of the most important risk factors for range of diseases and is associated with higher
incidence of mental and physical illness as well as broad range of behavioral problems
ranging from traffic accidents to criminality and suicide. Social isolation may be particularly
problematic in adolescence. Resnick et al. (1997) found that an adolescent's sense of
connectedness to family and school was significantly associated with lower rates of emotional
distress, suicidality (defined as a recent history of suicidal ideation and attempts), violence
and substance abuse.
The second question is how belongingness is linked to academic outcomes, such as literacy,
academic achievement or attainment. The current evidence on association between
belongingness and academic performance at the student level is controversial. Wentzel &
Caldwell (1997) found that peer acceptance and group membership, had a strong and
significant association with academic achievement even when accounting for differences in
social behavior. Some other studies, for instance (e.g. Connell & Wellborn 1991, Wentzel
1998) also report positive impact of feeling of belongingness on academic performance.
However, the most recent and reliable international data from PISA covering 43 countries
revealed practically zero correlation (.06) between students’ literacy and its sense of
belonging (Willms 2003: 29). Also some small classroom- and school-based studies have
found that the correlation between academic achievement and engagement is moderate –
generally between 0.25 and 0.30 (Goodenow, 1993; Voelkl, 1995) This suggests that there are
many students with high achievement and low sense of belonging and vice versa. For
instance: we can find students with very high achievement without any friends as well as
students who are well accepted by others despite being unsuccessful in academic terms.
It seems that sense of belongingness is not prerequisite of school success for everybody,
neither is it automatic lever to higher academic performance. Yet, there is enough evidence to
conclude that positive school belonging is of crucial importance for students in high risk of
dropping-out, conduct disorders or low achievement because of family background or
individual handicaps. These risk factors, including poverty, poor temperament, cognitive
problems, learning disabilities and physical and mental handicaps, cause that many students
are particularly vulnerable and without high sense of social acceptance and support are very
prone to withdrawal from school, low academic motivation or truancy (Finn 1989, Willms
2002).
In contrast to the individual level, the evidence at the school level is more consistent. First,
there is high variance across schools suggesting that schools do differ in the level of
belonging their student feel. There also seems to be quite positive association between
academic achievement and belonging at school level: schools with low levels of student
disaffection tend also to have strong literacy performance, and vice versa. Willms (2003: 29)
analyzing data from PISA 2000 found high correlation between sense of belonging and
reading literacy at school level (r=0.51). In other words, schools that have climate conducive
to creating good relationships among people usually also have climate that is conducive to
learning.
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First explanation for this is that students with some handicaps (including social handicaps
and the lack of social intelligence) are more likely to have lower academic motivation and
achievement and are likely to attend schools that have discouraging school climate caused by
poorly motivated teachers and other students. Unfortunately, it actually seems part of the
story: disadvantaged students or students with high risk of being not accepted by others are
often concentrated in particular schools.
However, the data also shows that schools that work like communities and have high levels
of “relational trust” perform better even after accounting for various other factors including
teacher background and student characteristics (Bryk, Lee and Holland 1993: 314). In other
words, the student composition of school is not fatal. There is a lot of research on how the
school should be built to promote healthy relationships and there is also some evidence what
school characteristics are most likely to be conducive for feeling of belonging (see Lee, Bryk
and Smith 1993 and Ostermann 2000 for review).
5

Sense of Belonging to School: the case of the Czech Republic
In the last chapter, I examine the situation in the Czech Republic asking two questions:

 What is the level of school belongingness, or conversely, social isolation in Czech
schools?


Does the prevalence of social isolation differ for various types of school?

The data from PISA conducted in 2000 gives us clear answer to the first question. Here
“belonging in school” was constructed as a composite variable created from the level of
agreement of fifteen-year-old students that their school is a place where:
a. I feel like an outsider (or left out of things);
b. I make friends easily;
c. I feel like I belong;
d. I feel awkward and out of place;
e. Other students seem to like me;
f. I feel lonely.
In the OECD analysis (Willms 2003) the positive items (b, c and e) were simply scored 1, 2, 3
and 4, and the negative items (a, d, f) were reverse-scored 4, 3, 2 and 1, thereby yielding items
with high scores indicating more positive attitudes. The variable was standardized to have a mean
of 500 and a standard deviation of 100 across all participating OECD countries, similar to the
measures of reading, mathematics and science performance used in PISA. The Figure 2 shows
that the level of sense of belonging to schools varies substantially and is among the lowest among
OECD countries in the Czech Republic. It is bigger only in Poland, Korea and Japan.
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FIGURE 2. SENSE OF BELONGING IN SCHOOL
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Source: Willms 2003
Dataset: PISA 2000.

It is important to know who the students with low sense of belonging are. Thus for further
analysis I created binary variable “social isolation”. Students were classified as socially
isolated if they agreed with at least one item (positive items b, c and e were reverse-scored).
With this cutting point, 29,4% Czech students were found to be isolated4.
Using the same variable, I asked whether the social isolation differs for different types of
schools. In other words, are some schools more successful in creating good peer relationships
than others? If so, which ones? Drawing up literature, three types of schools’ categories were
examined as possible social isolation predictors:
 Academic track basic school (ZS), 6-8 year gymnázium (GV), 4-year gymnázium (G4),
secondary technical schools (SS-mat), and vocational schools (SS-nemat);


Size of school and;



School’s founder (public versus private).

With no control, all categories of schools reveal significant differences in prevalence of
social isolation. The most significant predictor of social isolation is academic track. While
4

The sub-sample of the 15-year-old Czechs was singled out yielding 5365 students from 229 schools.
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‘only’ 21% of 4-year gymnázium students are considered isolated, it is 40% of secondary
vocational schools’ students. The prevalence of social isolation in big schools is somewhat
higher in bigger schools than in small schools and it is also higher in public schools when
contrasted to private schools (Table 2)5.
Table 2 – The prevalence of social isolation in various categories of schools

Prevalence of Social Isolation
Academic Track

School Size
Founder of school

ZS

29,9%

G4

21,3%

GV

25,7%

SS-mat

26,2%

SS-nemat

40,0%

Small school (up to 500)

27,8%

Big school (more than 500)

31,4%

Private

25,9%

Public – state or municipality

29,6%

However, obviously such analysis can be misleading if we do not control for various
potentially confounding variables such as students’ composition of schools, family background
of students etc. The wide range of both individual and school factors was considered (see Table
3). Four models were examined: model 0 with no controls, model 1 with only individual
controls, model 2 with controls for schools, and model 3 with controls for individual and school
factor.
Table 3 – Individual and school variables used as controls in logistic regression
Individual controls

School controls

Student’s sex

School location size of community

Family structure

School public/private

International Socio-Economic Index of Bullying incidence at school
Occupational Status
Parental and maternal education

School size

Cultural communication with parents

Percentage of girls in the school

Social communication with parents

Total number of schooling hours per year

Index of family wealth

Student/teaching staff ratio

Index of cultural activities

Proportion of teachers with a ISCED 5A

Home “classical” culture possessions

Proportion of teachers fully certified

Reading Literacy

Shortage of teachers
Index of principals’ perception of teacher-related factors affecting

5

It must noticed, however, that only 6% students from the sample attend private schools.
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school climate
Index of principals’ perception of student-related factors affecting
school climate
School principals’ perception of teachers’ morale and commitment
School autonomy
Teacher autonomy and participation to decision making
School’s material resources

Three logistic regressions were carried out with four models each. The effect of
private/public school disappeared in models 1,2 and 3. The effect of small/big school
remained significant in all models, but only marginally. The most significant finding was for
the academic track where basic school was set as a baseline (see Table 4). Even after using all
controls (model 3), the prevalence of social isolation in vocational schools remained
substantially higher than in other types of schools. The likelihood of being socially isolated
for a youth who attends vocational school is still almost 1.5 higher than the likelihood of
isolation for a youth who attends basic school. It means that school climate really matters: a
student with the same characteristics is isolated in certain school environment but not in
another. Vocational and big schools seem to have especially disadvantaging environment in
this respect, though the need of caring relationships can be there even more important than in
other schools due to the big amount of students in high risk of dropping-out and conduct
disorders.
Table 4 – Social isolation and type of school (academic track) with basic school as baseline (odds ratio,
adjusted odds ratios and Wald test significance)

Model 0

Model 1

Model 2

Model 3

No controls

Controls for students

Controls for schools

Controls for both
students and schools

OR

P>|z|

AOR

P>|z|

AOR

P>|z|

AOR

P>|z|

G4

.64

0.000

.89

0.406

.75

0.056

.99

0.935

GV

.81

0.059

1.18

0.188

.88

0.336

1.22

0.187

SS-MAT

.83

0.044

.95

0.638

.91

0.451

1.05

0.703

SS-NEM

1.57

0.000

1.48

0.000

1.42

0.002

1.46

0.002

This finding supports current, tough rather anecdotic evidence, about poor social climate in
Czech schools. For instance, it was found that 41% students at the second level of basic school
are bullied (Kolář et al. 2002). From all countries participating in IEA Study on Civic
Knowledge and Engagement, the Czech students are among the least likely to agree that they
have learned in school to cooperate in groups with other students and learned to understand
people who have different ideas (Amadeo et al. 2002: 131). Their confidence of the
effectiveness of school participation – to work together in groups or as elected representatives to
solve school problems - is also significantly below the international mean (Torney-Purta 2001:
132). What is, however, most striking is that despite these facts, the principals of schools are
among the most positive from all PISA countries when asked about the climate in their school.
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6

Conclusion

The strategic documents on knowledge economy or society are usually very bureaucratic
ones. Though they often formulate exact and correct objectives (e.g. to increase the portion of
people with tertiary education), they are very formal and uninventive in measures they
propose to achieve these objectives. For instance, they usually consider only one flow of
knowledge creation: from financial capital to human capital. Investment to education or R&D
is then considered as the main – if not even the only one – indicator of knowledge economy.
But it is clear that there are many conditions to be fulfilled to become real knowledge
society. You cannot command people to learn, to be creative or to innovate. Actually, we
should perhaps avoid using buzzwords such as “human resources” or “knowledge society”
altogether. Rather we should ask more concrete questions like: What motivates people to
learn and to stay in education? How educational choices are made? What mechanisms are
most likely to ensure that people will choose in accordance with their current ability and
proneness as well as future gains? What motivates teachers to innovate and modify their
teaching according to individual needs of students?
Question like these lead to more real-life reasoning that contradicts many conventional
wisdoms. The team of Radim Valenčík has shown that tuition fees may actually reduce
unequal access to education rather than to widen it. Similarly it has been shown that labour
market orientation of education can be very well in accordance with liberal education:
employers of knowledge society will need employees with skills and attitudes like critical and
independent thinking, creativity etc.
In other words, caring school climate and building schools as communities is not
alternative, not even supplement to academic achievement but its indispensable complement
and main policy objective. With only slight exaggeration we might say that knowledge-driven
development is more about handicapped and disadvantaged people than about naturally
intelligent people born in good families. Failure to facilitate and enhance social capital in
society can undermine KDD more than the contents of curriculum. And social capital is not
easily created from redistribution of financial capital as it is often assumed. It is also – and
perhaps mainly – about facilitating linking, bonding and bridging among people and groups of
people through flexible organizational arrangements and creating schools that work like
communities. Knowledge-driven development is as much about creating networks and trust
among people as it is about knowledge and information. And where if not at schools we
should start with that?
7
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Komodifikace vzdělání, sítě a intertextualita
Prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
V diskusích o možnosti či potřebě zaplatit za vzdělání překvapuje, jak nediferencovaným
způsobem se výraz vzdělání používá. Zpravidla jen z kontextu vyčtu, že jde především o
vzdělávání formální, i to však bývá zcela nediferencováno. Má-li být vzdělání ke koupi, má-li
být téměř zbožím, je třeba je popisovat a charakterizovat diferencovaně, jako zboží. Pátrat po
jeho původu, kvalitě, užitné hodnotě, směnné hodnotě – tak, jak je to možné kupříkladu
v koncepci kulturního, sociálního a symbolického kapitálu. Totéž ale platí i v případě, že se ze
vzdělání zboží nestane.
O vzdělání se mluví neurčitě a nediferencovaně především z akademických pozic, ačkoliv
do hry o vzdělání vstoupily mocné síly mimoakademické, které k diferencování nutí. Jsou to
relativně nové prostory informačního a kognitivního dění, které nejen akademickému
vzdělávacímu prostoru konkurují, málo s ním kooperují, ale svým způsobem s ním válčí tak,
že ona otázka, k níž směřoval první odstavec této stati – za co vlastně platit? – je zcela
namístě.
Domovem vzdělání totiž není, jak známo, jen akademický prostor. Koncepty formálního,
neformálního a informálního vzdělávání respektují vzdělávací funkce institucí a aktivit
působících daleko za hranicemi akademického prostoru. A za těmito hranicemi se zformovaly
nové mocné síly s mimořádně efektivní vzdělávací funkcí, s nimiž se akademický prostor
těžko měří a potýká, a s nimiž nežije zrovna v míru: multimediální prostor a kyberprostor.
Tyto tři prostory – akademický, multimediální, kybernetický – jsou dnes třemi hlavními zdroji
kognitivní a vzdělávací činnosti; multimedialita i teleinteraktivita vykazují vedle již řečené
mimořádné efektivity vzdělávání a vychovávání také velké odlišnosti ve struktuře a funkcích
vzdělávacího aktu či procesu.
Tyto tři prostory definuji velmi jednoduše: akademický prostor je konstrukcí vytvářenou
moderními vědeckými a vzdělávacími institucemi a organizacemi; multimediální prostor1 je
konstrukcí vytvářenou intertextuální2 výměnou informací mezi médii různého druhu;
kyberprostor je konstrukcí tvořenou sítěmi počítačů a jejich pamětí.3
Jakmile se problém vzdělání umístí do uvedených prostorů – akademického,
multimediálního a kybernetického – začne vykazovat zcela rozdílné strukturální a
1

Výraz multimediální používám podobně, jako M. McLuhan, pokud jde o kooperaci médií vykazujících různé
vlastnosti a konsekventně i různé působení na smysly a myšlení recipientů - a podobně, jako J. Baudrillard,
pokud jde kooperaci různých médií při simulacích reality. – Viz např.:
BAUDRILLARD, J. Simulations. Semiotext(e): New York, 1983.
McLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Jota: Brno, 2000.
McLUHAN, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Odeon: Praha 1991.
2

Výraz intertextualita používám v těchže intencích, jako J. Derrida ve svých výkladech diferencí a
dekonstrukce; pokud jde o aplikace teze intertextuality v procesu multimediálního působení, držím se opět
výkladů simulací J. Baudrilarda. – Viz např.: BAUDRILLARD, J. Simulations. Semiotext(e): New York, 1983.
DERRIDA, J. Writing and Difference. Routledge and Kegan Paul, London l978,

3

Výraz kyberprostor přejímám od P. Lévyho, který ho definuje jako „komunikační prostor otevřený vzájemným
světovým propojením počítačů a počítačových pamětí.“ LÉVY, P. Kyberkultura. Karolinum: Praha, 2000, s. 83.
Výrazy teleinteraktivita a teletopie přejímám od P. Virilia: VIRILIO, P. Pure War. Columbia University: New
York, 1997.
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funkcionální charakteristiky a tím nejjednodušším způsobem reakce na tyto odlišnosti jsou
velmi prosté otázky:
Ze kterého prostoru čili z jakých zdrojů přichází to, čemu se říká vzdělání? K jakým cílům
mne dovede? Za co vlastně zaplatím? Tyto otázky jsou naprosto legitimní nejen ekonomicky,
ale i sociálně a kulturně. Odpovědět, že vše záleží plně na volbě a výběru zájemce o vzdělání,
by bylo krajně nepoctivé, poněvadž diskursivní kompetenci nelze získat, jak známo, jinak než
přímou diskursivizací: taková odpověď je de facto založena na klamném či nesmyslném
předpokladu, že zájemce již ví, jakých výsledků vzděláváním dosáhl.
Multimedialita a teleinteraktivita se totiž ve většině debat v akademickém prostoru
tematizují neúplně a primitivně – především jako zdroje nových technologických
vymožeností, o které možno vylepšit vzdělávací metody, jako zdroj “pomůcek” (názorných a
informačních). Téměř nulové je tematizování těchto dvou prostorů jako technologicky,
informačně a kognitivně schopnějších a mocnějších konkurentů, s nimiž akademický prostor
nekooperuje, ale které naopak kooperují mezi sebou, aniž by k tomu potřebovaly akademický
prostor. Zejména hluboce analytické práce M. Castellse4 a P. Virilia5 ukázaly, že prostor
vytvořený modernizačními procesy (jehož součástí je i akademický prostor) je stále více
pohlcován multimedialitou a teleinteraktivitou, což vede ke vzniku nové sociální morfologie
nazývané síťová společnost.
To má přímé důsledky i pro vzdělávání. Multimediální prostor i kyberprostor udělují nový
status základním kategoriím, s nimiž moderní vzdělávací instituce a vzdělávací strategie
pracují. Prostor, čas, dějiny, pospolitost, řeč, percepce, skutečnost – to jsou kategorie
ontogenní, které leží v základu každé kognitivní činnosti, tedy i vzdělávací. Tyto kategorie se
chovají v uvedených třech prostorech odlišně a produkují tudíž rozdílné výsledky souhrnně
nazývané “vzdělání”. Ale i kategorie speciálně pedagogické, postihující strukturní momenty
vzdělávacího procesu, mají v uvedených třech prostorech zcela rozdílný status a odlišné
funkce: vzdělávaný, vzdělavatel, vzdělávací instituce, metoda, učení, text. Rozdílně
v uvedených třech prostorech však funguje i výsledek vzdělávání, pojatý jako kulturní kapitál.
Vazby mezi kulturním, sociálním a symbolickým kapitálem vytváří multimediální prostor
velmi silné. Podobně to platí i o kyberprostoru, s tím rozdílem, že zde není vzájemné
posilování různých druhů kapitálu omezováno působením simulačních procesů.
Jako jeden z prvních na to upozornil B. Bernstein, když konstatoval, že vědění může
plynout kamkoliv, stejně jako peníze, protože vědění není jen jako peníze, ale vědění jsou
peníze; a je od lidí odděleno stejně jako peníze. Vznikly dva relativně nezávislé trhy – trh s
věděním a trh s vědoucími6. Bylo by však hrubým omylem, kdybychom tyto dva trhy umístili
jen či především do akademického prostoru, jak se to doposud v debatách na naše téma dělá,
nebo kdybychom rozhodčí toho, kam tyto trhy patří, umístili do akademického vzdělávacího
prostoru – jak se to doposud většinou činí. Tím totiž začíná cesta ustavování privilegovaných
institucí a textů a konči možnost svobodné intertextuální hry. Bernstein upozornil i na to, že

4

CASTELLS, Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture, The Rise of the Network Society.
Blackwell Publishing: Cambridge, Mass., 2003. CASTELLS, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the
Internet, Bussiness and Society. Oxford University Press:, 2001.
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VIRILIO, P. Pure War. Columbia University: New York, 1997. VIRILIO, P. The Art of the Motor. University
of Minnesota Press: Minneapolis, 1998. VIRILIO, P. Open Sky. Verso: London, 1997.
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BERNSTEIN, B. The Structuring of Pedagogic Discourse. Vol. IV. Routledge: London-New York, 1993, s.
155, 157.
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samotné vzdělávání jako proces získávání kulturní kompetence znamená vždy nabízení a
přijímání privilegované kompetence zvané “vzdělání” – a proto se základní otázkou
v souvislosti se vzděláním stává otázka privilegovaných pedagogických textů7. Nic nebrání
tomu, tuto otázku rozšířit na instituce a prostory, v nichž se odehrávají rozdílné způsoby
komunikace, jež je nosičem a živlem i vzdělávání.
Mám-li tedy směnit na trhu práce, statků a služeb svůj kulturní kapitál, jehož podstatnou
částí je vzdělání, a mám-li nejprve za získání této podstatné části kulturního kapitálu zaplatit,
chci vědět, odkud, kdo a jak mi vzdělání prodá. Ono “odkud” je zde stěžejní: akademický
prostor si totiž drží své privilegované postavení ve vzdělávacím světě (zejména v České
republice) již jen díky politickým rozhodnutím, která jsou směšně asymetrická - na jedné
straně určují, co je vskutku vzděláním a zda se za ně má platit, na druhé straně za tato
rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost, tu přenášejí na ty, kteří se vzdělávají či již vzdělání
nabyli.
Přitom otázka “odkud” se zde jeví jako stěžejní a zdůrazňuji, že vůbec již nemá formu
Odkud, z které akademické vzdělávací instituce? nýbrž Odkud, z akademických
privilegovaných institucí a textů anebo z jiné nabídky? Bernsteinovy poznatky, které mu,
mimochodem, přinesly řadu potíží i v anglosaském svobodymilovném světě, jsou závažné
právě proto, že jsou platné. V moderní společnosti, kterou nazvu poněkud kostrbatě “předsíťovou”, poukazovaly jeho poznatky na alianci vzdělání a sociální nerovnosti, což z jiného
úhlu pohledu vypovídalo o vzdělání jako kulturním kapitálu dobře směnitelném za jiné druhy
kapitálu. V síťové společnosti však tato bezprostřední aliance přestává platit díky síťové
“flexibilitě”. Možná, že projekty směřující k posílení pozic tvořících akademický prostor mají
tuto alianci obnovit – to by však bylo opět něco, co směřuje proti již zmíněné svobodné hře
intertextuality, kterou považuji za alternativu vůči privilegovaným institucím a textům, a k níž
bych chtěl uvést několik poznámek.
Intertextualita je proces logicky založený již samotnou strukturalistickou semiotikou,
nicméně teoretické, metodologické a hlavně heuristické možnosti tohoto fenoménu odkryly
důkladně teprve poststrukturalisté a postmodernisté. Intertextualitu chápu jako alternativu
vůči moderním vzdělávacím strategiím, jako textové universum otevřených možností stojící
proti symbolickému světu reálných daností. Moderní vzdělávací strategie chápu jednak jako
strategie cíleného redukování intertextuality, jednak jako strategie selekce privilegovaných
textů. Procesy legitimizace těchto strategií jsou standardně moderní – převážně metanarativní
nebo metadiskursivní, případně autoritativní. Zpochybnění těchto způsobů legitimizace
znamená automaticky zpochybnění strategií, které jsou takto legitimizovány. To se stalo –
nejprve nereflektovaně a posléze, zejména postmodernisty, vysoce abstraktním způsobem.
Zpochybnění vzdělávacích strategií moderního typu čili zpochybnění (monopolu) moderní
pedagogiky ovšem nutně vyplývá z intertextuality. Přijmeme-li tezi intertextuality (její
odmítnutí je na úrovni současného semiotického a lingvistického bádání těžko představitelné),
přijmeme také logické důsledky, které z jejího zkoumání plynou – mezi jiným i již zmíněné
zpochybnění postavení a funkcí moderní pedagogiky.
Nastíním jen krátkou konkretizací tohoto problému s použitím té teoretické argumentace,
která znamenala okamžitou reakci na multimediální a posléze síťové inovace, případně jim
předcházela nebo je předvídala. Jde o teorie postmoderní a radikální pedagogiky a o teorie
síťové společnosti.

7

Ibid., s. 172.
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Změna vzdělávacího prostoru a s tím souvisejících řešení různých problémů, včetně koupě a
prodeje vzdělání, je možná buď jako dekonstrukce moderního systému privilegovaných
institucí a textů a následné intertextuální hry idejí a institucí - anebo jako projekt nového
systému privilegovaných entit a jejich kodifikace. Volba mezi buď anebo je volbou
moderního myšlení, kterou nemusí pozdně moderní reflexivita (postmodernita) přijmout –
poučena jak historicky, tak logicky. Změna vzdělávacího prostoru nemusí být výsledkem
rozhodování v tomto duálním duchu, ale může být výsledkem dekonstrukce i projektování.
Moderní myšlení je tvůrcem velkých projektů. Legitimní je ale i zcela odlišný názor a dění
v síťové společnosti je podporuje: moderní projekty končí, síťovou společnost nelze
projektovat.
Nepřítomnost privilegované orientace čehokoliv, tedy i vzdělávání, je v postmodernismu
podmínkou tvůrčí práce a sebeurčení8. Privilegovaná orientace je naopak všudypřítomná
v moderním vzdělávání a jen pozvolna ustupuje (nemizí). Je otázka, co v této souvislosti
znamená nový vzdělávací prostor akademického typu a jak se vztahuje k prostoru
multimediálnímu a ke kyberprostoru. Vzdělávací prostor totiž není institucionalizovaným
psychogeografickým impériem akademického typu, jak se s tímto vymezováním dál a dál
setkáváme. Jednak jsou jeho zcela legitimními a nezávislými protějšky prostor multimediální
a kyberprostor, jednak jsou jeho základními kameny nikoliv instituce a hranicemi teritoriální
hranice, ale texty.
Psychogeografická impéria teritoriálního typu mizí9, texty se přemisťuji do svobodné
teletopie kyberprostoru10.Vzdělávací prostor je dnes konstruován především souhrou
intertextuality a sítí, nikoliv intertextuality a akademických vzdělávacích institucí. V této
souhře se dekonstruují moderní vzdělávací strategie a instituce a vzniká ona nová situace,
kterou stručně popsal Bernstein a další. Co vlastně dnes potřebuje jedinec, aby se vzdělal?
Texty a síť. Potřebuje, aby jeho vzdělávací a poznávací snažení bylo omezováno
privilegovanými institucemi a texty? Opravdová peregrinatio academica, tedy svobodné
cestování po vzdělávacím prostoru, je putování mezi texty, a teprve sekundárně, nepodstatně,
mezi institucemi. Evropský vzdělávací prostor je tedy výraz, který zní poněkud úsměvně: svět
textů přece není evropský - prostě je, zde, je k dispozici, k volnému výběru, a díky sítím
poprvé bez větších předběžných sociálních a politických podmínek. Zatím.
Redukce intertextuálních vztahů a semióz produkuje privilegované texty a semiózy. Slovo
„privilegované“ zde rozhodně nemá pejorativní význam – chce zdůraznit prostou skutečnost,
že každá redukce intertextuálních možností vyúsťuje ve stanovení určitých textů, které jsou
nereflektovanou metastrategií semiotického univerza „doporučovány“ na úkor jiných. Tyto
texty mají zvláštní status, funkci i význam vedle jiných. Korelátem k privilegovanému textu je
text vyloučený. Nemusí být vyloučený úplně – stačí, když jeho status, funkce a význam budou
oslabeny. Diskurs postmodernismu má velkou zásluhu na tom, že obrátil pozornost na texty
marginalizované a vylučované.
Moderní strategie vzdělávání a moderní vzdělávání nejsou ničím jiným než systematickým
privilegováním jedněch textů a systematickým vylučováním či marginalizací jiných textů. To
8
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DERRIDA, J. Writing and Difference. Routledge and Kegan Paul, London l978, s. 286, 293.
VIRILIO, P. Open Sky. Verso: London, 1997, s. 10,18,124.
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Žijeme v prostředí médií a většina našich symbolických podnětů pochází od médií. ...
mediální systém, ... zahrnuje i komunikaci zprostředkovanou počítačovými sítěmi.“
CASTELLS, Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture, The Rise of the
Network Society. Blackwell Publishing: Cambridge, Mass., 2003, s. 364, 507.
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je samozřejmý výsledek redukce intertextuality. Pozoruhodné je, jak tyto vzdělávací strategie
zacházejí s texty multimediálního prostoru, o jejichž vzdělávacím – a ještě více výchovném –
vlivu není pochyb. V zásadě je ze zorného pole vylučují. Totéž nejsou ovšem s to udělat
s texty kyberprostoru, poněvadž kyberprostor to principiálně neumožňuje. Máme-li
k dispozici tento poznatek, pak se samozřejmě otázky již jednou položené vnucují znovu: Ze
kterého prostoru čili z jakých zdrojů přichází to, čemu se říká vzdělání? K jakým cílům mne
dovede? Za co vlastně zaplatím? A přidají se další analogické otázky: Kdo privilegoval tyto a
vyloučil tamty texty? A proč? Za co vlastně zaplatím?
Intertextualita redukci vzdělávacích aktů samozřejmě vyžaduje. Otázka však je, která
intertextualita a jaké omezení, z kterého prostoru texty přicházejí, jakým procesem byly
redukovány na ono nabízené penzum. Zkrátka – kde, jak a proč proběhl proces komodifikace
vědění, které se na trhu – skutečném či jen pomyslném - nabízí jako vzdělání/zboží? Stoupenci
postmoderní pedagogiky si přednosti intertextuality pochopitelně uvědomují, ale spíše
v onom úzkém smyslu profesním. Někteří například vidí velké možnosti intertextuálního
zkoumání jako metody, která je s to otevřít „množství semiotických světů“ a takto aktivizovat
studenty a k samostatné tvořivé práci11. Současně však chápou intertextualitu šířeji, jako
proces, který může vést různými cestami k akademickému vědění12. Jde však o mnohem víc,
neboť intertextualita v dnešní době, v časech koexistence tří mocných prostorů produkujících
vzdělání, se nedotýká jen různých cest akademického vědění, ale různých cest k různým
druhům vědění, a mezi těmito cestami je vzdělávání na předním místě – hned vedle výzkumu
a zkušenosti.
Požadavek diferenciace výrazu vzdělání v našich diskusích je namístě – investice do
čehokoliv přece předpokládá zevrubné znalosti toho, do čeho máme investovat.
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HICKS, D. Discourse, learning and teaching. Review of Research in Education, 21, 1995-96, s. 79, 82.
Ibid., s. 84.
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Zabezpečovanie verejných služieb TKO1 a uplatenie znevýhodnených skupín obyvateľstva
v rámci sociálnych podporných programov
Ing. Katarína Jakab, Univerzita Mateja Bela
Postavenie samosprávy v úlohe významného nositeľa sociálneho a ekonomického rozvoja
v demokratickej spoločnosti vyplýva jednak z legislatívnej úpravy jej kompetencií, ako i zo
vzájomných väzieb medzi ňou, občanmi, ako aj konkrétnym územím. Územná samospráva sa
vyšpecifikovala svojim historickým vývinom v osobitný spôsob riadenia umožňujúci
obyvateľstvu účasť na správe v niektorých oblastiach štátnej správy.
Samosprávu možno chápať ako inštitút osobitnej formy spoločenského zriadenia, blízky
demokratickému systému riadenia spoločnosti. Pri jej plnom rozvoji sa vyznačuje
všeobecnými znakmi ako: vysoká intenzita vplyvu občanov na rozhodovanie o spoločných
veciach a ich bezprostrednou zodpovednosťou za výsledky vyvolané ich rozhodnutím a úzka
spätosť s demokratickými formami tvorby a realizácie vôle ľudu, ktorá sa odvíja od
komplexného chápania človeka v pracovnom a spoločenskom procese (Švantnerová, 1995, s.
5).
Územná samospráva sa stala a je integrálnou súčasťou verejnej správy. Obce získali širšie
kompetencie pri zabezpečovaní služieb pre občanov, ktoré boli ešte rozšírené v súvislosti
s reformou verejnej správy a prevodom kompetencií od štátu na samosprávy realizované
predovšetkým v rámci reformných procesov po roku 2002. Štruktúra služieb, ktoré sú po roku
2002 v kompetencii obcí, je pomerne široká.
Základy samosprávy v SR upravuje Ústava SR a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a vo vzťahu k regionálnym samosprávam zákon NR SR č. 302/2001 o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), zákon NR SR č. 416/2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
Z legislatívne zakotvených samosprávnych funkcií vyplýva významná úloha obce ako
organizátora a koordinátora procesu ekonomického rozvoja územia a teda i úloha obce ako
poskytovateľa komunálnych služieb. Pod komunálne služby patria: čistota a úpravy verejných
priestranstiev, tvorba, údržba, ochrana verejnej zelene, zber, triedenie, zhromažďovanie,
preprava komunálneho odpadu, zneškodňovanie a využívanie komunálneho odpadu, údržba,
oprava, revízia verejného osvetlenia, a svetelnej signalizácie, letná a zimná údržba miestnych
komunikácií a chodníkov, údržba, oprava, výstavba miestnych komunikácií a chodníkov,
činnosti súvisiace so starostlivosťou o kvalitu prostredia v rámci obytného, pracovného
a rekreačno – oddychového prostredia, t. j. doplňujúce činnosti (Majlingová a kolektív 2002,
s. 288). Z pohľadu zabezpečovania verejných služieb najvýznamnejšie zmeny priniesol zákon
o prechode kompetencií zo štátnej správy na regionálnu a miestnu samosprávu s cieľom
podporiť naplnenie požiadaviek Európskej únie v predvstupovom procese kandidátskych
krajín na charakter procesov reformy verejnej správy v ich transformačnom procese do
európskych štruktúr. Rozsah kompetencií miestnym samosprávam za posledné obdobie veľmi
výrazne vzrástol. S týmto rastom kompetencií, ako aj s pripravovanou fiskálnou
decentralizáciou zároveň rastie aj význam alternatívnych možností zabezpečovania verejných
služieb na miestnej úrovni.
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Prostredníctvom reformného procesu aj v oblasti sociálneho rozvoja mnohé aktivity v rámci
naplnenia cieľa decentralizácie a subsidiarity v súčasnosti zabezpečujú miestne samosprávy.
Zásadné reformné zmeny sa dotkli aj oblasti sociálnej. Skúsenosti s výkonom sociálnej
funkcie štátu odôvodňujú návrhy, aby princíp solidarity a zodpovednosti za sociálnu ochranu
určitých sociálnych skupín (deti, mládež, tehotné ženy a matky, chorí a zdravotne postihnutí,
starí ľudia, nezamestnaní a pod.) bol v rozhodujúcej miere prenesený na úroveň obce (mesta)
a stal sa súčasťou sociálnej koncepcie samosprávnych orgánov, ktoré majú značné možnosti
aktívne formovať príslušné sociálno-ekonomické prostredie a zabezpečovať sociálny rozvoj
obyvateľstva (Benčo, 2000, s. 36).
Zásadné zmeny v rámci reformného procesu v sociálnej oblasti zaznamenali právne normy
legislatívneho procesu, ktoré vychádzajú zo strategických a koncepčných dokumentov vlády
SR. V rámci programového vyhlásenia vlády v oblasti sociálnej politiky bol stanovený
základný cieľ motivovať ľudí v produktívnom veku k aktívnej práci a zároveň vytvoriť
systém sociálneho zabezpečenia, ktorý by v prípade absencie vlastných príjmov alebo
hmotnej núdze poskytol dostatok možností a príležitostí všetkým občanom a zároveň vytvoril
solidárne zdroje na pokrytie ich priemerných životných potrieb ako na regionálnej úrovni
(VÚC)2, ale predovšetkým na miestnej úrovni (obce, mestá).
Prioritami vlády, VÚC, obcí a miest je predovšetkým vytvárať podmienky na zníženie
nezamestnanosti a zvýšenie efektívnosti sociálneho systému predovšetkým v oblasti rodinnej
politiky, sociálnej pomoci, v oblasti trhu práce a politiky zamestnanosti.
Reformné procesy v oblasti trhu práce a politiky zamestnanosti z legislatívneho pohľadu
túto oblasť ovplyvnili: novela Zákonníka práce, zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zákon o službách zamestnanosti, zákon
o výkone prác vo verejnom záujme, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
vykonávaní prác vo verejnom záujme.
Stratégia rastu zamestnanosti na základe reformy trhu práce je založená predovšetkým na
zásadách, že každá, aj slabo platená práca je lepšia ako nečinnosť a poberanie dávky, a preto
pracovať sa oplatí, jednoduchšie je vytvárať pracovné miesta a hľadať si zamestnanie. Do
popredia sa dostáva individuálna pomoc uchádzačom o prácu, či nové formy príspevkov pre
ľudí, ktorí ich skutočne potrebujú. Stratégia zamestnávania v oblasti verejného sektora je
založená predovšetkým na zásadách vybudovania štíhlejšieho, funkčnejšieho a lacnejšieho
verejného sektora, aby bol rovnako príťažlivý zamestnávateľom, ako je súkromný sektor
(požiadavka podobného výkonu), zníženia počtu zamestnancov vo verejnej službe, ktorých
platy stanovuje štát, umožnenia dohodnúť platy podľa Zákonníka práce, sprísnenia
podmienok konfliktu záujmov a etického správania pre vedúcich zamestnancov.
Realizácia strategických a reformných procesov trhu práce (nových legislatívnych úprav)
by mala prispieť k zvýšeniu motivácie a participácie sociálne odkázaných pri riešení svojej
sociálnej situácie, mala by prispieť k vytvoreniu predpokladov na znižovanie chudoby, na
znižovanie rizika dlhodobého zotrvania v sociálnej sieti a postupného zvyšovania životnej
úrovne. Táto reforma by mala sprehľadniť systém poskytovania dávok sociálnej pomoci
prostredníctvom úpravy postavenia a pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, pričom
výsledný objem dávok by mal závisieť od osobnej iniciatívy a aktivity jednotlivca. Zavedenie
aktivačného a ochranného príspevku by malo byť prostriedkom na riešenie mimoriadnych
životných situácií, poberanie aktivačného príspevku dlhodobo nezamestnanému občanovi
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súbežne so mzdou počas 6 mesiacov by malo „zaktivizovať“ tohto občana na hľadanie
a udržanie si zamestnania.
Nové legislatívne normy (v nadväznosti na posudzovanie hmotnej núdze) v tejto oblasti
aktivizujú samosprávy a občiansku spoločnosť, ich štruktúry k postupnému prevzatiu časti
sociálnej zodpovednosti za sociálnu politiku v regiónoch a komunitách (prostredníctvom
aktivačných príspevkov), posilňujú participáciu cirkevných organizácií, charity a organizácií
tretieho sektora pri organizovaní a vykonávaní menších prác a služieb v prospech komunity
občanmi sociálne odkázanými, umožňujú postupný prechod riešenia sociálnej odkázanosti na
samosprávu od roku 2006.
Ďalšie možnosti sú vo využití nástrojov aktívnej politiky trhu práce ako sú príspevky,
o ktoré sa môže uchádzať nezamestnaný, alebo jeho potencionálny zamestnávateľ, v našom
prípade aj obec, úhrady nákladov dodávateľovi vzdelávania a prípravy pre trh práce
uchádzača o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody, príspevky na služby pre
rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh
práce. Príspevok na aktivačnú činnosť sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody
medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a napríklad obcou alebo právnickou osobou,
alebo fyzickou osobou, resp. aj mimovládnou organizáciou. Mesačný príspevok je vo výške
najviac 10 % z celkovej minimálnej ceny práce na jedného uchádzača o zamestnanie
vykonávajúceho aktivačnú činnosť najviac po dobu vykonávania tejto činnosti. Ďalšie
riešenia vidíme v príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo
v chránenom pracovisku, ktorú môže zriadiť a vytvoriť aj obec. Poskytuje sa vo výške najviac
100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca,
v príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej
ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, a tiež v príspevku na činnosť pracovného
asistenta mesačne vo výške 90 % celkovej ceny práce na činnosť jedného pracovného
asistenta počas dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím.
Legislatívne zmeny v oblasti služieb zamestnanosti by mali pomôcť uchádzačom
o zamestnanie nájsť si uplatnenie na trhu práce, vytvoriť predpoklady na spolufinancovanie
služieb z eurofondov, väčšina prostriedkov aktívnej politiky trhu práce bude nárokovateľná –
každý, kto splní zákonné podmienky, má nárok na príspevok, diferencovaná práca
s nezamestnaným občanom s dôrazom na individuálne potreby.
Motivačné príspevky (v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi), ktoré motivujú
a aktivizujú jednotlivca:
- aktivačný príspevok vo výške 1.000,- Sk: cieľom je motivácia občana v hmotnej núdzi, aby
sa aktívne podieľal na riešení svojej situácie a aktívne si hľadal uplatnenie na trhu práce,
zvyšoval kvalifikáciu a zručnosti, vykonával prácu v prospech svojej obce alebo
dobrovoľnícke práce,
- príspevok na bývanie: občanovi v hmotnej núdzi a osobám sa prispieva na úhradu nákladov
spojených s bývaním,
- ochranný príspevok vo výške 1.000,- Sk: poskytuje sa občanovi, ktorý sa ocitol
v mimoriadnej životnej situácii v dôsledku staroby, invalidity, celodennej starostlivosti o
ZŤP, občanovi, ktorý sa zúčastňuje resocializačných programov,
- príspevok na zdravotnú starostlivosť: poskytuje sa pre každého občana v hmotnej núdzi,
- zvýšenie motivácie pracovať zavedením dvojzložkového prídavku na dieťa: motivuje
zavedením daňového bonusu (odpočítateľná položka priamo z dane), pričom nárok naň má
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rodič, ktorý pracuje hoci aj za minimálnu mzdu. Ak rodič poberá prídavok a daňový bonus,
jeho mzda bude o 900,- Sk vyššia za každé dieťa.
Tieto podporujúce aktivačné programy sú využiteľné aj v podmienkach miestnych
samospráv. Vytváranie podmienok pre využitie týchto sociálnych programov je v plnej
kompetencii samosprávnych orgánov obcí a miest. V rámci rozhodovacieho procesu
poskytovateľov verejných služieb na komunálnej úrovni je možné zabezpečenie, resp.
vytvorenie podmienok uplatnenia znevýhodnených skupín obyvateľstva, či už dlhodobo
nezamestnaných, sociálne odkázaných, zdravotne postihnutých, nezamestnaných absolventov
škôl, starších či invalidných občanov.
Jednou z oblastí využitia spomenutých aktivačných programov je aj oblasť zabezpečovania
verejných služieb zberu, prepravy, triedenia a zhodnocovania tuhého komunálneho odpadu na
území obcí a miest. Je to veľmi aktuálna problematika, ktorou sa zaoberajú zákonodárne
i výkonné orgány miestnej samosprávy. V tejto oblasti bol zrealizovaný výskum na vybranej
vzorke obcí v rámci SR. V rámci tohoto výskumu bol pozorovaný proces uskutočňovania
činností spojených s odpadovým hospodárstvom, ktorý tvorí súčasť procesu poskytovania
verejných služieb v obciach a mestách. V rámci odpadového hospodárstva sa realizuje proces
nakladania s komunálnym odpadom, ktorý zabezpečuje obec. Ide o kompetenciu
zabezpečovania verejnej služby, ktorá bola obciam a mestám delegovaná štátom legislatívnou
formou.
Zmeny prebiehajúce v prostredí zabezpečovania verejných služieb priamo determinujú
rozhodovacie procesy reprezentantov samosprávy o tom, ktorú formu zabezpečovania
verejnej služby (odpadového hospodárstva) vo svojom území uskutočnia. V súčasných
podmienkach transformácie nie je možné priorizovať žiadnu z potenciálnych možností ako
zabezpečovať verejné služby – o úspešnosti rozhodujú výlučne konkrétne miestne podmienky
(Nemec, 1997, s. 200-203). Heterogénny obsah systému komunálnych služieb zakladá aj
heterogenitu spôsobov ich poskytovania. Obec je síce garantom toho, že služba bude
poskytnutá, ale má na výber medzi množstvom konkrétnych foriem ich zabezpečovania
(Meričková, 2002, s. 290).
Inštitucionálny rámec zabezpečovania verejnej služby nakladania s komunálnym
odpadom v obciach SR
Analýza v tejto oblasti bola zameraná na zisťovanie formy zabezpečovania služieb
odpadového hospodárstva v obciach na území SR podľa nasledovnej štruktúry:
- samostatne obcou, (preddavková organizácia, referát, oddelenie, samostatný odborný
pracovník obce),
- zriadením rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obcou, mestom, ďalšou RO, alebo
PO,
- založením s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou obce, alebo s iným % zastúpením obce
a ďalších partnerov pri založení s.r.o., ďalšou s.r.o.,
- založením a.s. so 100 % účasťou obce, alebo s inou % spoluúčasťou obce a ďalších
spoluúčastinárov a.s., ďalšou a. s.,
- združeniami obcí,
- samostatne zárobkovo činnou osobou, či už fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
- iným spôsobom.
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Výsledky výskumu skúmanej vzorky 30 obcí do 499 obyvateľov za služby zberu a prepravy
separovaných komodít, zberu a prepravy komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho
odpadu na skládkach uvádzame v nasledovnom texte.
Pri „zbere a preprave separovaných komodít“ zo skúmanej vzorky 30 obcí (100 %) sme
zistili, že túto službu zabezpečujú obce kontraktáciou a síce 8 x s organizáciou typu s.r.o. (28
%) a 1x s neziskovou organizáciou (3,3 %), ostatné obce skúmanej vzorky 21 obcí (68,7 %)
v súčasnosti neseparujú komunálny odpad. Uvedené skutočnosti uvádzame v grafe č. 1.
Graf č. 1
Zber a preprava separovaných komodít

28%

s.r.o.
nezisková organizácia
obce neseparujú

3,3%

68,7%

Pri „zbere a preprave komunálneho odpadu“ zo skúmanej vzorky 30 obcí (100 %) sme
zistili zmluvné vzťahy 1x so Združením obcí (3,3 %), 1x s rozpočtovou organizáciou (iný
zriaďovateľ) (3,3 %), 1x nezisková organizácia (3,3 %), 3x vlastnou príspevkovou
organizáciou (10 %), 8x príspevkovou organizáciou iného zriaďovateľa (28 %), 3x akciovou
spoločnosťou (10,1 %) a 13x spoločnosťou s.r.o. ( 42 %) uvádzame v nasledovnom grafe č.2.
Graf č. 2
Zber a preprava komunálneho odpadu
3,3%
3,3%

združenie obcí 1 obec
rozpočtová organizácia (cudzia)
1 obec

3,3%
10,0%

42,0%

nezisková organizácia 1 obec
príspevková organizácia (vlastné)
3 obce

28,0%
10,1%

príspevková organizácia (cudzie)
8 obcí
a.s. 3 obce
s.r.o. 13 obcí

Pri „zneškodnení komunálneho odpadu na skládkach“ zo skúmanej vzorky 30 obcí, obce
uzatvorili zmluvy s nasledovnými subjektami: 2x združenie obcí (7 %), 8x akciová
spoločnosť (26 %), 4x príspevková organizácia (13 %), 16x s.r.o.(54 %) uvádzame
v nasledovnom grafe č. 3.
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Graf č. 3

Zneškodnenie komunálneho odpadu na skládkach
s.r.o. 16 obcí

13%

7%

a.s. 8 obcí
príspevková organizácia 4 obce
združenie obcí 2 obce

54%

26%

Z pohľadu situácie v odpadovom hospodárstve tieto obce (do 499 obyvateľov) zabezpečujú
službu zberu, prepravy, zneškodňovania odpadu formou uzatvorenia zmluvy s externým
dodávateľom. Konkurencia v tomto smere nepostačuje, pretože to súčasný stav na strane
ponuky realizátorov týchto služieb neumožňuje. Malé obce na výberové konania v rámci
„súťaže o verejnom obstarávaní“ prác, tovarov a služieb nemajú finančné prostriedky ani
odborný kvalifikovaný aparát. Službu objednávajú len u najbližších oprávnených realizátorov
danej služby v území na základe vopred uzatvorenej zmluvy.
Náklady na zabezpečenie služby zberu, prepravy a nakladania s KO a DSO sú jednotlivo
pre tieto obce vysoké, zvlášť u tých, ktoré sú od skládky najvzdialenejšie, pretože náklady na
pohonné hmoty stále stúpajú. Rastú rýchlejšie ako príjmy obcí.
Z „nádob na odpad“ najviac používajú veľkoobjemové kontajnery, ktoré majú rozmiestnené
na území obce v priemere 5 ks a cyklickosť vývozu je 1x mesačne. Jestvuje frekvencia aj 2 x
3 mesiace tam, kde nemajú na vývoz dostatok finančných prostriedkov, čo z pohľadu
hygienika je stav nevyhovujúci.
Obce väčšinou „neseparujú“, nemajú na realizáciu potrebné finančné prostriedky, na
zakúpenie nádob, na náklady prepravy už vytriedených komodít a mnohokrát chýba aj
odberateľ už vyseparovaných komodít, ktoré následne končia na skládke.
Občania v týchto malých obciach svojim spôsobom triedia a likvidujú odpad doma,
domácim spôsobom. Spaľujú v peci na tuhé palivo, kompostujú na záhrade, vypaľujú na
poliach. Kolektívne v rámci obce neseparujú. Riziká s týmto spojené sú predovšetkým
ekologického, hygienického a tiež zdravotného charakteru.
So súčasným „poplatkom“ a jeho sadzbou spokojní nie sú, lebo nediferencuje množstvo
odpadu, ktoré sústredia v zbernej nádobe. Všetci majú povinnosť platiť rovnakú sadzbu. Skôr
ich to vedie k tomu odovzdať do nádoby všetko a nie triediť a znižovať množstvo odložené do
zbernej nádoby. Predtým, keď bola nádoba označená žetónom, platil občan len za skutočne
vyprodukované množstvo odpadu. Dnes platí rovnako.
Čo sa týka „spôsobov nakladania s komunálnym odpadom“, v súčasnosti je najrozšírenejšie
„skládkovanie“. Z doterajších poznatkov sa javí ako príliš nákladný spôsob vzhľadom na
viaceré faktory, najmä vzdialenosť (v km), zvyšovanie spotreby pohonných hmôt,
opotrebovanie mechanizmov, veľmi diferencované náklady za uloženie 1 tony odpadu na
skládkach (ak je skládka zastaralá, je pred sanáciou, či rekultiváciou, poplatok je iný ako na
skládke novej s dlhoročnou životnosťou, ale tiež s vysokými nákladmi obstarania investície
tejto skládky, ktoré je potrebné splatiť. Prevádzkovateľ preto cenu stanoví vyššiu, než je
priemerná v území).
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Záver
Z poznatkov krajín EÚ vyplýva možnosť, ktorá sa zakotvila aj do novej slovenskej
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva: možnosť triedenia, separácie komunálneho
odpadu s cieľom zhodnocovania vyseparovaných zložiek formou ich využitia ako druhotnej
suroviny, pričom by sa šetrili primárne zdroje vstupujúce do produkcie statkov.
Na Slovensku nemáme tradície ani zvyklosti v oblasti separácie, triedenia komunálneho
odpadu. Občania nie sú zvyknutí triediť odpad, ktorí sami produkujú či už v domácom
prostredí, na pracovisku alebo vo voľnom čase. Nájsť spôsob motivácie, zrealizovať rozsiahlu
osvetu medzi obyvateľmi a zaviesť systém je úlohou dneška a blízkej budúcnosti.
Predmetná oblasť zabezpečovania verejných služieb TKO vytvára priestor pre uplatnenie
znevýhodnených skupín obyvateľstva na trhu práce a síce sociálne odkázaných,
nezamestnaných, zdravotne postihnutých, nezamestnaných absolventov škôl, osôb po výkone
trestu, a pod., zapájať ich do verejnoprospešných prác, vykonávať práce vo verejnom záujme
na miestnej úrovni v obciach a mestách v SR pre rozvoj komunít a zvyšovanie životnej
úrovne obyvateľstva.
Výsledky realizácie reformných procesov v oblasti trhu práce a politiky zamestnanosti
môžu byť prínosom pre obidva zainteresované subjekty ako z pohľadu občana, tak aj
z pohľadu komunity, obce, regiónu, či štátu.
Prínosy z pohľadu občana:
-

individuálna starostlivosť o každého jednotlivca,

-

každý, kto splní zákonné podmienky, má nárok na príspevok,

-

motivácia k práci,

-

odmeňovanie a podpora aktívnym,

-

podpora pracujúcich rodičov,

-

pomoc skutočne odkázaným.

Prínosy z pohľadu komunity, obce, regionu, štátu:
- motivačný sociálny systém, ktorý kladie väčšie nároky na slobodu jednotlivca, jeho
iniciatívu, aktivitu a schopnosti,
- pokračujúci pokles nezamestnanosti na trhu práce a rast zamestnanosti,
- pokles počtu sociálne odkázaných občanov,
- výraznejšia participácia občianskej spoločnosti (obce, komunity, VÚC, mimovládne
organizácie, charity, cirkvi a pod.) pri hľadaní riešení na sociálne problémy regiónov
a komunít,
- vykonávanie prác vo verejnom záujme v snahe zvýšiť kvalitu služieb verejnosti,
- prechod od dominantnej centralizovanej štátnej sociálnej politiky na politiku regiónov
a komunít,
- kvalitnejšie a efektívnejšie fungujúci systém participácie občianskej spoločnosti pri riešení
problémov občanov, komunít a regiónov.

56

Literatúra
[1] BENČO, J. a kolektív. 2000. Sociálna politika a sociálny rozvoj. Banská Bystrica: EF
UMB 2000.
[2] MAJLINGOVÁ, Ľ. a kolektív. 2002. Verejné služby. Banská Bystrica: EF UMB, 2002.
[3] MERIČKOVÁ, B. 2002. Podkapitola 2.2 Formy zabezpečovania komunálnych služieb. s.
290. In.: Verejné služby. Majlingová, Ľ. a kolektív
[4] NEMEC, J., WRIGHT, G. 1997. Verejné financie. Teoretické a praktické aspekty
verejných financií v procese transformácie krajín strednej Európy. Bratislava. NISPAcee,
1997.
[5] ŠVANTNEROVÁ, Ľ. 1995. Ekonomika obcí (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: EF
UMB, 1995.
[6] Zákon NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
[7] Zákon NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa
[8] Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Summary
The contribution is oriented at the municipal waste disposal management in Slovakia and
the importance of its solution in the system of public services. It is focused at the multiple
ways of working potential utilization concerning the disadvantaged groups of citizens by the
municipalities in the framework of the activating goals and programs of activities for public
welfare.
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Vzdělání jako investice a některé problémy jeho financování
Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Diskuse o úrovni a kvalitě vzdělání, o velikosti výdajů na školství jsou velmi časté a jsou
součástí programů politických stran. Je nepochybné, že zavedení školného je nepopulární v
době, kdy většina národa je zvyklá na státem hrazené školství a vzdělání je považováno za
veřejný statek. Je tedy otázkou, zda česká společnost dospěla, formována patnáctiletým
tržním systémem, k přijetí koncepce placeného školného, a jaké koncepce a důvody na
podporu školného předložit. Tento příspěvek se zabývá některými ekonomicko teoretickými
úvahami na podporu placeného školného na vysokých školách.
Ekonomové vědí, že vzdělání a investice do vzdělání jsou důležitým, resp. nejdůležitějším
faktorem ekonomického růstu v moderních ekonomikách. Přitom základní a mnohde, či
většinou i střední vzdělání, resp. výchova je ve všech vyspělých ekonomikách zabezpečována
z veřejných, resp. státních prostředků a zabezpečení této úrovně vzdělání ze strany státu je
všeobecně považována za veřejný statek. Stejně tak převážná část vysokoškolského vzdělání
v ČR. Zdroje, které čerpá marginální skupina obyvatel, tj. vysokoškoláci, pochází z kapes
všech daňových poplatníků. Vláda je za financování odpovědná a měla by pracovat tak, aby
tyto nemalé prostředky byly co nejefektivněji využity, což v sobě zahrnuje určitý rozpor,
protože vláda dbá především o to, aby byla znovu zvolena, a tak ji efektivnost jejích opatření,
resp. výdajů zajímá jen do určité míry. Navíc pokud se školství týče ví, že by se změna v této
otázce mohla stát problémem jejího znovuzvolení, neboť bezplatné vzdělání má v našich
zemích svou tradici.
Avšak financování středního a vysokoškolského vzdělání je v podstatě jednou z forem
přerozdělování důchodů. Vládní vzdělávací politika nejen v ČR, ale i v ostatních vyspělých
ekonomikách je vytvořena tak, že podporuje bohaté oproti chudým. Většina studentů
vysokých škol má za rodiče středoškolsky či vysokoškolsky vzdělané rodiče, tedy rodiče s
vyššími než průměrnými příjmy. Navíc absolventi vysokých škol budou ve svém životě patřit
k nejlépe placené vrstvě obyvatel. Jde ze strany vlády v případě takovéto vzdělávací politiky
o vytváření, resp. prohlubování sociálně ekonomické nerovnosti obyvatel. Další nerovností je
placení školného na jedněch vysokých školách a neplacení na druhých, aniž by první skupina
měla možnost odpočítat tyto výdaje z daní. Nejen z těchto, ale hlavně z těchto důvodů je
nutné hledat variantu nynějšího plošného financování a začít uvažovat a zavádět jiné formy
podpory vzdělanosti národa.
Podívejme se na vývoj mezd v posledních dvou desetiletích, resp. třech desetiletích. Ve
vyspělých zemích v tomto období došlo k rozevření mezery mezi příjmy podle různé úrovně
vzdělání. Je to výsledek zrychleného zavádění nových technologií a proměny struktury
ekonomik ve vyspělých zemích. Nové technologie vyžadují, aby soukromý sektor požadoval
pracovníky odborně připravené, více, resp. velmi kvalifikované spíše, než pracovníky s
nízkou či žádnou kvalifikací či vzděláním. Změna ekonomické struktury vede k omezování
počtu pomocných a málo kvalifikovaných pracovníků, ale i pracovníků s úzkou specializací a
nižšího vzdělání (hutníků, strojníků, těžařů, švadlen apod.). Rovněž levné dovozy vyřazují
z pracovního procesu málo kvalifikované a nekvalifikované pracovníky. Zároveň dochází k
růstu poptávky po pracovnících s vyšším a vysokoškolským vzděláním, zejména v
technických, přírodovědních a komunikačních oborech, tak jak dochází ke změně ekonomické
struktury vyspělých ekonomik na high tech ekonomiky.
Pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají asi o 70% větší příjmy než absolventi
středních škol a co je ještě důležitější, že tento rozdíl v příjmech se zvětšil za posledních 20
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let o polovinu. Uvedené tendence platí pro USA, ale i pro země západoevropské, kde jsou
pracovní trhy více strnulé. Plošná podpora vysokoškolského vzdělání bez jakékoli návratnosti
je podporou té nejvyšší příjmové skupiny ve společnosti, které se daří nejlépe. Nutno říci, že
uvedené tendence se po recesi 1997 začínají na trhu práce prosazovat i v ČR.
Uvedené trendy mají negativní dopady na nízkokvalifikované a nekvalifikované
pracovníky. Klesá jejich pracovní aktivita, což se projevuje nárůstem nároků na sociální síť a
řadou dalších negativních souvislostí, jako jsou alkoholismus, gamblerství, kriminalita,
rozvodovost aj. Ale vzdělání je jediný prostředek, kterým lze překonat nerovnosti v bohatství
a důchodech mezigeneračně a je tedy základem sociální mobility, základem pro změnu
sociálního statutu. Avšak odpovědnost za vzdělání a kvalifikaci v tržní ekonomice nese
jednotlivec, resp. rodina. Ta je odpovědná, a ne stát a jeho instituce.
Lidský kapitál je determinován nejen úrovní vzdělání či odborné přípravy, ale i zdravotním
stavem, zvyky, vyznávanými hodnotami aj. Jak jsme již řekli, za úroveň lidského kapitálu
nese odpovědnost rodina, ne stát, či veřejná instituce. Na druhé straně společenské klima
může vytvářet prostředí, ve kterém vzdělání je prestižní záležitostí, je vnímáno pozitivně,
ctěno, je společností považováno a firmami oceňováno, nebo se ve společnosti vytváří návyk
nepracovat, a to je považováno za jev obvyklý, běžný. V této souvislosti je významný tzv.
koeficient náhrady, který ukazuje, jaký je poměr mezi mzdou a podporou v nezaměstnanosti.
Je-li rozdíl mezi těmito pracovními a nepracovními příjmy malý, vyplatí se nepracovat.
S touto problematikou souvisí i výše minimální mzdy. Je-li vysoká, řada pracovníků zejména
mladých nenalézá práci.
Plošná podpora vysokoškoláků bez návratnosti prostředků je podpora té nejvyšší příjmové
skupiny. Ve všech zemích roste počet středoškoláků a vysokoškoláků. Problematické je však
jejich zaměření, protože jich příliš mnoho studuje humanitní obory, málo obory technické a
přírodovědné. Rostoucí počty studentů narážejí na možnosti státního rozpočtu, nedostatečné
prostory pro výuku, nedostatek ubytovacích prostor. Neřešíme zde problém navýšení
prostředků pro resort školství. Jde o co nejefektivnější využití stávajících prostředků.V tržní
ekonomice platí zákon klesání mezního užitku s růstem množství statků. A přestože ve
stávajícím systému vzdělání je vysokoškolské studium veřejným statkem, obdobně jako parky
ve městech, veřejné knihovny aj., platí pro tyto statky stejný zákon, resp. s rostoucím
množstvím stále méně substituují soukromé výdaje. Tedy nárůst veřejných výdajů na veřejné
statky má klesající efekt. Navíc v rámci neoklasické teorie platí, že fiskální výdaje nemají
multiplikační účinek, tedy nezvyšují národohospodářský produkt x násobně, resp. mají
multiplikátor menší než jedna za předpokladu, že investice do lidského kapitálu jsou formou
investic. Stále více se proto jeví jako nezbytné doplnit státní prostředky soukromými, a to
zejména v případě vysokoškolského vzdělání, které je možno označit jako nadstandardní, jako
luxusní statek.
Náklady na vzdělání rostou ve vyspělých zemích v posledním čtvrtstoletí rychleji než příjmy.
Na amerických univerzitách se pohybovalo školné v 80. letech na této úrovni:
veřejné univerzity 1 500 USD/rok,
soukromé univerzity 7 000 USD/rok,
elitní soukromé univerzity 12 000 USD/rok.
Ušlé příjmy jsou 9 000 USD/rok, 15 000 USD/rok a 20 000 USD/rok ve stejném pořadí.
Součtem pak lze zjistit část nákladů na vzdělání.
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Odhadovaná míra výnosnosti z vysokoškolského vzdělání je více než 10% z průměrných
nákladů na vzdělání. Investice do vzdělání se tak staly velmi výhodné, neboť jde o nejlepší
investice. Proto také dochází k nárůstu zájmu o vzdělání, i když náklady na vzdělání rychle
rostou. Problém je, že náklady vznikají nyní, ale výnosy během celého života. Proto by
vzdělání mělo být financováno z půjček spíše než přímo. Problematický je i subjekt,
prostřednictvím kterého by se půjčky realizovaly, a problematická je i jejich garance ze strany
státu, stejně jako režim splácení.
Pro placení školného svědčí i skutečnost, že řada vysokoškoláků odchází pracovat do
zahraničí a nepodílí se tak na růstu domácí produktivity práce. Jestliže si lidé běžné půjčují 2
– 3 miliony na byt či dům, tak proč si nepůjčují půl milionu na vzdělání. Přitom dům či byt
nepřináší finanční výnosy, neuvažujeme-li kapitálový výnos při opětovném prodeji. Proč je
tedy větší problém půjčit si na vzdělání než na byt. Asi proto, že vzdělání je riskantní
investice na rozdíl od koupě nemovitosti.
Zavedení školného není namířeno proti sociálně slabým studentům, ale proti dotaci těch,
kteří budou vydělávat několikanásobně více, než jsou průměrné příjmy.
Kolik by školné mělo činit, je dle mého zodpověditelná otázka. Tolik, kolik je dotace na
jednoho studenta ze strany MŠMT. Diskutovat lze o tom, je-li dotace pro některé obory
čtyřikrát větší než pro jiné, zda studenti těchto oborů budou platit v plné výši, či se vezme
nejnižší úroveň dotace,což by asi bylo správnější. Navíc by tato dotace měla být dána přímo
studentům, kteří by ji mohli použít na kteroukoli školu či fakultu. Tím by vznikl tlak na
kvalitu fakult. Tomuto mechanismu se budou bránit odbory i jednotliví představitelé státních
škol. Zatím měli jistotu příjmu ze svých studentů a nic je nenutilo zvyšovat kvalitu výuky,
pomineme-li v této souvislosti úlohu akreditací. Systém poukázek, stejně jako placeného
vysokoškolského vzdělání je idejí konformní s tržním mechanismem, volnou konkurencí. Je
to idea, která se jednou promění v realitu právě z potřeby ekonomik mít velké množství
kvalitního lidského kapitálu, který je určující pro ekonomický růst.
Daňoví poplatníci vydělávají v průměru mnohem méně než vysokoškolsky vzdělaní lidé a
přitom jim platíme vzdělání. Ale obecný zájem je na růstu vzdělanosti.Jak skloubit oba zájmy,
to se řeší nejen u nás. Poslední průzkumy ukazují, že vysokoškolští studenti si uvědomují
možnosti budoucích výnosů ze vzdělání, a proto jich nadpoloviční většina souhlasí se
zavedením školného. Zavedení školného však také záleží na zralosti společnosti.
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Profesní příprava a práce s absolventy na VŠP, a.s. Ostrava
Ing. František Prášek, Vysoká škola podnikání, a.s.
Anotace
Ve svém příspěvku stručně představím dlouhodobý model profesní přípravy na Vysoké škole
podnikání, a.s. v Ostravě a systém práce s absolventy naší VŠ.
I. Model profesní přípravy
Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě (VŠP, a.s.) vznikla v roce 2000, má akreditaci pro
bakalářský studijní program Ekonomika a management a v rámci toho 5 studijních oborů.
Škola má kolem 1200 studentů a dosud vyšlo z VŠP, a.s. 379 absolventů.
Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě spatřuje své poslání ve zvyšování potenciálu
úspěšnosti motivovaných studentů a absolventů pro jejich uplatnění na tuzemském a
mezinárodním trhu práce a vytváření předpokladů pro jejich osobní a kariérní růst.
Cílem je, aby absolventi byli odborně zdatnými osobnostmi, vybavenými určitými
klíčovými kompetencemi, které představují soubor způsobilostí potřebných, resp. nezbytných
pro úspěch v pracovní i mimopracovní sféře.
Celkový přístup VŠP, a.s. k dané problematice zachycuje dlouhodobý model profesní
přípravy (viz přiložené schéma), který postupně realizujeme. Je možno uvést, že teoretická
příprava k rozvinutí klíčových kompetencí prostupuje všemi odbornými předměty a není
koncentrována pouze do nějakých speciálních předmětů.
K rozvoji vědomostí a dovedností studenta, které mu umožní řídit si svůj kariérní rozvoj, je
vyvíjen a postupně realizován vzdělávací program „Výchova ke kariérnímu rozvoji (aktivita
č.2 na schématu). Patří sem zejména oblasti sebeřízení, hledání a využívání příležitostí, naučit
se rozhodovat a schopnost učit se. Závěrečná fáze vzdělávání v rámci tohoto programu se
realizuje u studentů 3. ročníku v rámci bakalářského semináře, kde studenti získají orientaci
pro uplatnění na trhu práce a pro plánování osobní kariéry (zpracování kariérových listů).
Klíčovou dovedností č.1, kterou Vysoká škola podnikání, a.s. rozvíjí a podporuje, je
podnikavost. V naší společnosti není ještě zakotvena dostatečná úcta k lidem, kteří na sebe
berou riziko neúspěchu, nejsme společností, která si podnikavosti váží a přeje poctivým
úspěšným podnikatelům jejich odměnu. Přitom, jak zdůrazňuje Evropská komise ve svém
dokumentu z roku 2003 Green Paper Entrepreneurship in Europe, podnikatelé jsou tahouny
(drivers) tržní ekonomiky. Jejich úspěchy dodávají společnosti bohatství, pracovní příležitosti
a různorodost spotřebitelské nabídky. Tendence vybudovat v Evropě podnikavou společnost
zesílily zejména potom, když se ukázalo, že růst americké ekonomiky je založen na
podnikavosti. Vycházíme z ověřené zkušenosti, že podnikavost a úspěšné podnikání se nedá
vytvořit jednorázově,ale postupně pěstovat a rozvíjet.
K rozvoji podnikavosti by měla přispívat většina aktivit zahrnutých do modelu. S výchovou
k podnikavosti by se mělo začít co nejdříve, nejpozději však na středních školách. Aktivita č.1
představuje vývoj a realizaci vzdělávacího programu „Výchova k podnikavosti na středních
školách“. Tento program je v Krajském centru celoživotního vzdělávání na naší škole
připravován a postupně bude uskutečňován pro cílovou skupinu učitelů středních škol
v rozsahu 65 hodin.
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Obdobou podnikatelských inkubátorů pro podporu nových podnikatelů (v EU je jich cca
850) jsou podnikatelské laboratoře pro studenty. Studentům se nabízí podpora a vytvářejí
podmínky pro rozvoj podnikatelského záměru až do podoby životaschopné firmy. V modelu
je tomu věnována aktivita č.4. Na VŠP, a.s. se připravuje v současnosti projekt spolupráce
s RPIC na „chráněný rozjezd podnikání podnikavých studentů“.
11. listopadu 2004 bude na naší škole uspořádána pod záštitou krajského úřadu MSK
mezinárodní konference „Rozvoj podnikavosti“ (pozvánka na www.vsp.cz/konference)
Dosud je na našich vysokých školách věnována rozvoji podnikavosti malá pozornost. Pro
srovnání uvádím, že např. v Irsku začíná podnikat po škole 40 % absolventů, zatímco v České
republice je to necelé 1 %.
Výrazným dílem mají přispívat k rozvoji profesní přípravy další tři navrhované aktivity
modelu, které představují přímý kontakt studenta s praxí. Aktivita č.5 je „Vývoj a vytvoření
podmínek pro aplikaci duálního vzdělávacího systému“. Duální vzdělávací systém je jednou
z variant profesně orientovaného vzdělávání v bakalářských studijních programech v EU. Jde
o efektivní kombinaci teoretické a praktické výuky po celou dobu studia ..
Dalším typem profesně orientovaného vzdělávání je tzv. „sandwich“ (aktivita č.6).
Typickým příkladem vzdělávacího systému sandwich je skladba – dva roky studia ve škole,
jeden rok zařazení do praxe v podniku a pak závěrečný rok studia na škole.
V našich podmínkách by pro aplikaci těchto dvou zmíněných programů profesně
orientovaného vzdělávání bylo nutno zpracovat projekty, včetně požadavků a podmínek pro
jejich uplatnění.
Odborná praxe (aktivita č.7) má pro studenty všestranný význam jak pro rozšíření jejich
znalostí, tak pro zlepšení jejich dovedností. Na VŠP, a.s. máme s realizací odborných praxí
dvouletou zkušenost. Její hodnocení je jednoznačně pozitivní jak ze strany studentů, tak ze
strany firem. Praxi absolvují studenti prezenčního studia ve 3. ročníku v 6. semestru v rozsahu
48 dnů v podnicích a institucích, které si sami najdou (67 %), nebo vytipuje škola (33 %).
Důležitou zásadou je to, že student řeší na praxi konkrétní úkol pracoviště, což pak promítne
do zpracování své bakalářské práce. Praxe jsou organizačně i personálně tak připraveny, aby
z nich měli studenti maximální užitek. Studenti kombinovaného studia mají odbornou praxi
v rozsahu 25 dnů a jde v zásadě o to, aby minimálně po tuto dobu vykonávali odborné
činnosti související s tématem jejich bakalářské práce.
Každoročně se provádí komplexní vyhodnocení odborných praxí a poznatky se uplatňují při
přípravě praxe na příští rok (úprava metodiky,výběr firem), případně při úpravě výuky
(náměty studentů a firem). Významnou skutečností je to, že přes 40 % studentů dostalo
v průběhu své odborné praxe nabídku na pracovní uplatnění.
Problematika spolupráce sociálních partnerů student-učitel-zaměstnavatel je obsahem
aktivity č.8 (TRIALOG). Bylo vytipováno celkem osm oblastí pro efektivní spolupráci všech
tří partnerů, byly specifikovány výstupy z každé oblasti a přínosy pro každého partnera. Jako
konkrétní realizaci je možno uvést např.:
- evaluace vzdělávacích programů dvanácti škol ze strany podniků v rámci projektu KRAJ,
- spolupráce na přípravě, průběhu a ukončení odborných praxí,
- vypracování projektu „Systém práce s absolventy“ a jeho provozování.
Pro úplnost je nutno se zmínit o aktivitách č. 3 a č. 9, které řeší problematiku zaměstnání
studentů, resp. absolventů. LABOUR POOL pomáhá najít zaměstnání nezaměstnaným
absolventům středních a vysokých škol tak, že kombinuje rekvalifikaci (5 měsíců) s odbornou
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praxí ve firmách (temporary work). Ve sdružení LABOUR POOL, které projekt realizuje, se
angažuje VŠP, a.s. ve spolupráci s MPSV ČR a úřady práce v Ostravě a Karviné. Studenti i
absolventi oceňují, pokud škola získá informace od firem, které mají o ně zájem ať už na
krátkodobé činnosti, nebo je zaměstnat a tyto informace jim předá. Významným krokem
v této oblasti je vyprojektování a provozování systému RISA (Regionální informační systém
o uplatnění absolventů), jehož je VŠP.,a.s. spoluautorem. RISA shromažďuje, zpracovává a
analyzuje informace vztahující se k vývoji nabídky a poptávky na trhu práce,k měnícím se
potřebám zaměstnavatelů a kvalifikačním požadavkům jednotlivých odvětví, skupin profesí a
k vývoji nabídky vzdělávání ze strany škol i dalších vzdělávacích zařízení (www.risa.cz).
II. Systém práce s absolventy
Jednou z cest k naplňování cílů školy a zefektivňování tohoto procesu je rozvinutí
spolupráce s absolventy. VŠP, a.s. má zpracovaný systém práce s absolventy, který vedle
databáze absolventů se základními identifikačními a kontaktními údaji zahrnuje tzv.
absolventskou konferenci pro komunikaci s absolventy pomocí e-mailu přes Internet. Dále
patří do tohoto systému stránky pro absolventy na webových stránkách školy (www.vsp.cz).
Celý systém je průběžně aktualizován a využíván.
III. Závěr
Tolik ve stručnosti o dlouhodobém modelu profesní přípravy na VŠP, a.s. Všechny aktivity
modelu mají vést k vyšší aktivitě a motivaci studentů, bez níž se tyto programy nedají
realizovat. Jako nová škola máme určitou výhodu, že můžeme podchytit a rozvinout systém
práce s absolventy od samého začátku. Potvrzujeme obecnou zkušenost, že práce s absolventy
začíná už v době jejich studia na škole, kde se tvoří základ pro budoucí vztahy školaabsolvent.
Doufám, že tento můj stručný příspěvek může být podnětem do diskuse o hledání
efektivnějších forem přípravy studentů pro uplatnění na trhu práce a účinné spolupráce
vysokých škol s jejich absolventy.

63

Příloha: Logická návaznost aktivit

Trialog

Střední školy

1.Trénink trenérů
Jak učit podnikat

8. vývoj a realizace
nositele

Podniky

Vysoké školy

2. Vývoj programu
“Výchova ke kariérnímu
rozvoji”

Labour Pool

7. Vzdělávací
systém profesní
praxe

3. Založení umisťovací
kanceláře
4. Podnikatelká laboratoř
pro studenty
5. Duální vzdělávací systém
6. Vzdělávací systém
„sandwich“
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9. Vytvoření programu
Pro neumístěné
absolventy

Znalostní ekonomika ve světle dlouhých vln
Doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D., Vysoká škola ekonomická
Příspěvek kriticky naznačuje vybrané problémy spojené s konceptem tzv. znalostní
ekonomiky - zejména v kontextu nových aspektů globalizace, a s využitím nestandardního
instrumentária dlouhých vln. Tzv. znalostní ekonomika (či společnost), resp. společnost
informační (ale také informační revoluce, věk apod.) představují stále velmi vágní pojmy,
které díky často až inflačnímu (a stále módnímu) nadužívání zcela ztrácejí na obsahu nehledě na jejich otevřenou i skrytou propagandistickou, ideologickou, resp. apologetickou
funkci. Uvedené kategorie bývají používány v různých kontextech, někdy jim bývá
přisuzován poněkud odlišný obsah, jindy jsou v podstatě ztotožňovány - přesnější vymezení a
teoretické zakotvení však většinou zcela absentuje. Existuje zde jistá obdoba s ještě častěji
používanou "modlou" (ale i "strašákem") posledních cca 10 - 15 let - s termínem globalizace.
Připomeňme, že stále chybí jednoznačná a šířeji akceptovaná definice globalizace (včetně
datování, resp. příslušné etapizace), stejně jako neexistuje její jednotná a ucelená teoretická
reflexe (podrobněji viz [10]). U globalizace je nutno odlišovat rovinu objektivního procesu
(zejména rozvoje výrobních sil, resp. procesu zespolečenštění), který však nemá jen
ekonomický rozměr a stávající kapitalistickou (resp. neoliberální) formu. Tato je sice pro
někoho jediná myslitelná, ale právě ona je nejčastějším terčem kritiky "anti-"a "alter-"
globalizačních proudů. Pokud globalizaci spojujeme především s technologickými změnami
(a jejich následným vlivem na ekonomiku a nadstavbu) bývá její vznik vztahován např. k
80.létům 20. století - globalizace zde figuruje jako určitá forma rozvoje výrobních sil,
především na bázi nových informačních a komunikačních technologií. Nicméně o globalizaci
vývoje mnozí často hovoří již od 60. let, kdy společenské rozpory definitivně ztrácejí lokální
charakter - což lze vysvětlit jako důsledek aplikací nových technologií IV. dlouhé vlny, kdy
40. a 50. léta byla ve znamení vzestupné části IV. Kondratěvova dlouhodobého cyklu.
Neujasněnost a četné problémy panují také v otázkách identifikace objektu a subjektů "globalizuje se svět" či "je kýmsi globalizován"? Opomíjena by však zcela neměla být ani
existence odklonů, resp. přímo protitrendů k procesům globalizace ekonomického i sociálního
života - procesy diverzifikace, fragmentace či lokalizace, a to v celosvětovém měřítku. Z
uvedených termínů vyplynulo v roce 2002 přijetí souhrnného názvu "globalizace" pro tento
nový fenomén, nabývající v posledních letech na dynamice i intenzitě (blíže viz [10]).
V jistém ohledu se nabízí i paralela s tzv. novou ekonomikou - tato dříve tak oslavovaná a
propagovaná "bublina" již víceméně splaskla a vývoj zrelativizoval také její mytologii, kdy
nedošlo k naplnění přehnaně optimistických, ani pesimistických scénářů (podrobněji viz
[10]). Stoupenci zdůrazňovali revolučnost vlivu informačních technologií a jejich změn, resp.
popírali platnost celé řady "starých" standardních ekonomických pouček. Naproti tomu tzv.
tradicionalisté posuzovali významný vliv informačních technologií daleko střízlivěji a
neuvažovali o změnách základních ekonomických zákonitostí (např. v podobě limitů
ekonomického růstu a zachování přirozeného cyklického vývoje atd.). Zastánci "nového"
paradigmatu srovnávali (či dokonce nadřazovali) revoluci v informačních technologiích např.
se zavedením parního stroje či elektřiny; stoupenci tradičních přístupů však byli
k oslavovanému růstu produktivity skeptičtí a přisuzovali mu pouze cyklický charakter.
Poukázat možno i na to, že výzkumy o vlivu informačních technologií, často ještě dosti
odlišné, se týkají prakticky pouze podmínek USA. V Evropě a Japonsku byly investice do
informačních technologií daleko nižší; Evropa má navíc "dohánění" USA ztíženo zřejmě
nezbytnou restrukturalizací, zpružněním trhů apod. Nehledě na to, že i před ekonomiku USA
stále zůstává uskutečnění dalších fází "revoluce" v informačních technologiích - např. v
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podobě rozšíření do všech odvětví, resp. jejich reorganizace, aby bylo možné plné využití
nových technologií. Na skutečnou novou ekonomiku (praxi) a ekonomii (teorii) se tedy stále
ještě čeká. Nutno však připomenout, že existují i poněkud odlišné interpretace fenoménu
"nové ekonomiky"-např. v kontextu instrumentária inovačních dlouhých vln.
Problematika "znalostní společnosti a ekonomiky" bývá označována za jednu z klíčových
oblastí nejen z hlediska ČR, ale i integrující se Evropy jako celku. Na tato témata probíhají
nejrůznější konference či přímo summity EU (např. lisabonský v březnu 2004), které se však
nejčastěji omezují pouze na obecné proklamace o vyčerpání dosavadních možností
industriálního rozvoje a nezbytnosti nasazení informačních a telekomunikačních technologií s
budováním právě "znalostní společnosti". A to vše téměř vždy v přehnaně optimistickém
duchu víry v možnosti a světlé zítřky integrované Evropy podle sociálně-demokratického
projektu, resp. v duchu hybridních "kočkopsů třetích cest". Jsou zde vytyčována smělá hesla
typu strategického cíle "eEurope - informační společnost pro všechny", kdy se však značná
část úsilí vyčerpává pouze např. slovními hříčkami, zda je lepší přívlastek "informační", či
"znalostní". Před dříve populární "informační společností" (information society) je dnes
preferována spíše "společnost znalostní" (knowledge society) a "ekonomika založená na
znalostech" (knowledge-driven economy), kdy informace jsou sice považovány za základní
suroviny budoucí společnosti, ale skutečnou hodnotu představují až znalosti a schopnosti tyto
informace vyhodnotit, posoudit, aplikovat atd.
Upozornit také možno na rozšířený zvyk předstírat reálné změny, resp. pokrok nadužíváním
nových slov - nezřídka se lze setkat s lehkovážným zacházením s pojmem kapitál (v podobě
kapitálu "lidského", "sociálního", "znalostního" nebo "inteligenčního"); podobně lze uvádět
další příklady např. z oblasti managementu ("informační" či "znalostní" podnik, "znalostní
řízení" atd.).
Nicméně není možné zcela popírat přetváření industriálních společností do nových "post"podob a přehlížet významnou úlohu právě informací, které začínají hrát úlohu výrobku i
suroviny pro většinu lidských činností; globální trendy naznačují zásadní proměny společnosti
i ekonomického prostředí - a to např. včetně úlohy vzdělání v "informační" či "znalostní"
společnosti.
Na místě je však konstatování, že výše uvedené koncepce tzv. informační, resp. znalostní
společnosti je stále možné považovat za součást, resp. novou etapu teorií transformace
kapitalismu. Tento široký a heterogenní proud zdůrazňuje evoluční transformaci kapitalismu
během 20. století v nový, dokonalejší a spravedlivější řád. Především v 60. - 70. letech byly
populární a široce propagandisticky využívány různé teorie manažerského řádu, společnosti či
revoluce (s kořeny již před I. světovou válkou a modernějšími variantami v podobě úvah o
leadershipu), další koncepce korporativního kapitalismu hlásající snižování role vlastníků a
změny chování korporací, teorie demokratizace kapitálu a revoluce v důchodech (s verzí v
podobě "lidového kapitalismu" částečně oprášeného v kupónové privatizaci), koncepce státu
všeobecného blahobytu, teorie smíšené ekonomiky či teorie konvergence. Desítky variant
konvergenčních koncepcí (včetně industriální či nové industriální společnosti) hlásaly
postupné sbližování systémů díky vnitřnímu vývoji kapitalismu i socialismu a vznik jistého
"hybridu" (často s přednostmi obou systémů při eliminaci nevýhod) především na základě
rozvoje vědy a techniky. Přibližně od poloviny 70. let lze konstatovat pochopitelný ústup
teorií konvergence (dále umocněný pozdějším zánikem reálného socialismu) a modifikace
koncepcí industriální společnosti do podoby teorií společnosti postindustriální,
superindustriální, technotronní či v neposlední řadě právě informační. S převratnými změnami
informačních technologií vedoucími k zásadním proměnám celé společnosti operují od 80. let
různé varianty teorie informační revoluce, resp. společnosti, a to včetně "znalostní".
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Podívejme se na tento fenomén ve světle dlouhých vln, které bývají populárně (ale v podstatě
nesprávně) mnohdy spojovány s velkými vlnami podle A. Tofflera.
Tento americký futurolog a sociolog, představitel koncepcí transformace kapitalismu, resp.
teorií postindustriální, superindustriální či informační apod. společnosti, je autorem řady
celosvětově populárních prací. Připomeňme Šok z budoucnosti (1971), kde je v návaznosti na
periodizaci dějin D. Bella aj. rozlišována - podle určující úlohy odvětví - civilizace
zemědělská, éra industriální a společnost postindustriální (resp.tzv. symbolická ekonomika
založená na sféře služeb a "výrobě dojmů"). Toffler tvrdí, že lidstvo sice již nečekají žádné
krvavé revoluce, ale zato velké krize; moderní vývoj se totiž neustále zrychluje a neposkytuje
čas na zamyšlení a přizpůsobení - lidé se dostávají pod stresující tlak změn, jsou hodnotově
dezorientováni a šokováni příliš rychle přicházející budoucností.
Ve Třetí vlně z roku 1980 [12] přichází s paradigmatickým pohledem na fázování a
směřování dějin, kdy se změny odehrávají ve velkých "vlnách". První ("vesnická") vlna je
spojena s agrární revolucí, druhá ("vlna továrních komínů") se vzedmutím revoluce
průmyslové. Období 1950 - 2025 rámuje třetí velkou civilizační vlnu, resp. revoluci
superindustriální nastolující superindustriální či informační společnost. Podle Tofflera stojí
dnes lidstvo před obrovským skokem vpřed a směřuje k dosud nejhlubšímu sociálnímu zvratu
a tvůrčí přeměně v celé historii. Revoluční charakter soudobých změn a bolestnost přechodu
k nové společnosti se odvíjí právě od příchodu třetí vlny a konfrontace s doznívající vlnou
předchozí - např. v podobě neslučitelnosti starých a nových technologií, přechodu od
masovosti k individualitě, od analýzy k syntéze, od "továrny k domovu", od centralizace k
decentralizaci, od hierarchických k síťovým strukturám, od využití přírody k soužití s ní či
v pronikavém zesílení tzv. efemerizace všech sfér společenského života jako vyjádření stále
rychlejšího životního tempa.
V Posunech moci (1990) je rozlišení tří civilizačních vln doplněno odlišnou základnou moci
nad společností, resp. posloupností mocenských pilířů - u první vlny je moc založena na síle,
u druhé na materiálním bohatství a u vlny třetí na informacích. Našim čtenářům je dostupná
shrnující práce A. a H. Tofflerových Nová civilizace - Třetí vlna a její důsledky [13], která
analyzuje příčiny, podstatu a možné důsledky třetí technologické revoluce, do které lidstvo
vstoupilo již před koncem tisíciletí - revoluce ve zpracování a zejména používání informací.
Uvést možno i další společnou práci Válka a antiválka (1993), aplikující koncepci třetí vlny
na oblast vojenství. Vývoj civilizace provázený válkami se přehoupl do etapy informační, což
nalézá odpovídající výraz v pojetí a vedení válek - "války třetí vlny" se vyznačují
sofistikovanou technikou a malým, ale maximálně efektivním nasazením vysoce
kvalifikované lidské síly.
A. Toffler náleží k vlivným myslitelům poslední čtvrtiny 20. století - jeho "futurologické
bestsellery" se pro mnohé staly téměř kultovní záležitostí. Tyto populárně psané práce jsou
však považovány za mnohdy nemístně optimistické a příliš "jasné" především pro kriticky
uvažující Evropany; Toffler je krajně "podezřelý" např. i pro postmodernu, pochybující o
karteziánské racionalitě, materialismu a univerzalitě dějin. Kriticky poukazováno také bývá
na jistou analogii s americkými westerny v kontextu posloupnosti pilířů moci (síla, bohatství a
informace jako schéma pistolník, rančer a učitelka) či na magičnost čísla tři. Především díky
srozumitelnosti a čtivosti vstupují myšlenky Tofflerových do povědomí miliónů lidí na celém
světě - a to i přes svou teoretickou spornost, metodologickou neukotvenost, velmi značná
zjednodušování či přílišný pragmatismus. Připomenout také možno, že A. Toffler již dříve
úspěšně predikoval mohutný rozvoj světového terorismu, společenské katastrofy, těžké krize
v Asii i nahromadění řady vážných problémů postmoderní doby (jako jsou např. medializace,
sexualizace či komercionalizace).
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Od "tofflerovských" velkých vln je však nutno odlišovat koncepci dlouhých
Kondratěvových vln, resp. dlouhodobých cyklů - obvykle vztahovaných pouze k industriální
fázi vývoje, resp. k industriálnímu kapitalismu. Jeden z netradičních, přitom ale nosných a
dnes i aktuálních pokusů o vysvětlení cyklického charakteru moderního vývoje může být
spojováno s inovační teorií dlouhých vln, která předpokládá, že každých cca 40 - 60 let
dochází k zásadnímu obnovení technik a technologií (bazickým inovacím nejvyšších řádů,
materializujících se v příslušných investicích), což otevírá prostor pro další významné
společenské změny. Východisko představují kvalitativní změny reprodukčního procesu inovace a jejich nerovnoměrný výskyt v čase; inovacím však nelze přikládat magickou moc a
zcela abstrahovat od analýzy např. vývoje zisků či subjektivních faktorů. Dlouhé vlny
(tj.Kondratěvovy dlouhodobé cykly) zde však nepojímáme tradičně pouze kvantitativně a
čistě ekonomicky (jako např. kolísání tempekonomického růstu či časových cenových řad),
ale šířeji jako také kvalitativní společenskoekonomický fenomén. Dlouhé vlny považujeme za
relativně pravidelné, opakovatelné, periodické výkyvy či kolísání společenskoekonomické
aktivity cyklického charakteru - odvíjené především od cyklického pohybu ekonomiky s
materiálnětechnickým základem periodicity v podobě inovací nejvyšších řádů (blíže viz [8]).
Inovační vysvětlení mechanismu dlouhých vln (především "kondratěvovskoschumpeterovského typu"- podrobněji [5], [6], [7] aj.) vyzdvihují (nicméně ale obvykle neabsolutizují)
význam převratných změn techniky a technologií, kdy změny výrobněsilových charakteristik
vytvářejí určitý koridor vývoje - na jejich pozadí lze potom objasňovat války, revoluční
události, monetární jevy atd., nikoli ale ve smyslu automatické a mechanické interpretace.
Existuje však řada značně sporných míst a dosud uspokojivě nezodpovězených otázek - např.
ohledně empirické podpory dlouhých vln, načasování inovací, vysvětlení kauzality či
pravidelného opětovného výskytu bázických inovací nebo alespoň rámcového naznačení
propojení relativně autonomních sfér společenkoekonomického systému, včetně
zprostředkování apod.
Inovační (či také technologický) přístup k dlouhým vlnám ilustruje vývoj kapitalistických
industriálních společností sledem čtyř dlouhodobých Kondratěvových cyklů přibližně
padesátileté délky. Na základě údajů řady autorů lze dlouhé vlny ve dvoufázovém schématu (s
fází dlouhodobé expanze, resp. deprese zhruba stejných délek) datovat přibližně takto: I. vlna
1780/90 - 1844/51 (s horním bodem obratu 1810/17, založená na procesech první průmyslové
revoluce); II. vlna 1844/51 - 1880/96 (s obratem 1870/76 - "věk železnic"); III. vlna 1880/96 1939/45 (s obratem 1914/17, spojená s procesy technickovědecké revoluce); IV. Vlna
1939/45 - původně kolem 2000 (s horním obratem 1965/70, spojená s vědeckotechnickou
revolucí). Již delší dobu jsou aktuální úvahy o možném nástupu V. dlouhé vlny spojovány
často s informační revolucí (a s původně predikovaným vrcholem cca 2020/30, kdy by také
již mohly být vytvořeny objektivní podmínky systémové změny společenského řádu) - sr. [4],
[5], [7], [9] aj. Teorie dlouhých vln vztahovaných k inovacím představuje užitečný
metodologický nástroj pro analýzu současnosti, objasnění pozadí řady významných
historických událostí i k odhadu budoucího vývoje - samozřejmě však nelze očekávat její
"stoprocentní" vypovídací schopnost (dnes např. v souvislosti s diskusemi o náběhu V.
Kondratěvovy vlny či ohledně identifikace příslušných nosných oborů).
Uvedené instrumentárium lze použít také ke zpřesnění pohledu na kategorii epochy, kde v
moderní marxistické interpretaci logika a základní periodizace epoch koresponduje
s konceptem inovačních dlouhých vln. J. Heller [1] rozpracovává logiku vývoje a strukturu
rozporů jednotlivých epoch i hegemonních, hybných či reakčních sil, které tyto rozpory
zrodily. Jeho přehled moderních epoch má následující podobu: 1789 - 1871 epocha přechodu
od feudalismu ke kapitalismu; 1871 - 1917 epocha imperialismu; 1917 - 1989 epocha
soutěžení "protosocialismu" a kapitalismu - v jejím kontextu jsou vyčleňovány etapy: 1917 -
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1945, 1945 - 1968 a 1968 - 1989; 1989 - ? epocha kapitalistické globalizace; predikována je
epocha přechodu od kapitalismu k socialismu (? - ?). Epocha přechodu ke kapitalismu
relativně přesně koresponduje s I. dlouhou vlnou a vzestupem II. vlny, epocha imperialismu
se sestupem II. vlny a vzestupem III. vlny (obě epochy pak reprezentují celkový progres
kapitalismu), epocha "soutěžení" se sestupem III. vlny a pravděpodobně celou IV. dlouhou
vlnou. Operovat lze i s hypotézou jakýchsi "dvojcyklů" (kdy technologie ovlivňují vývoj
politiky, politického systému a ideologií apod.): počátek industriální éry představuje vznik
strojové velkovýroby, etapa cca 1790 - cca 1872 představuje kapitalismus volné soutěže (celá
I. dlouhá vlna a vzestup II. vlny); na sestupu II. Vlny vznikají monopoly a etapa cca 1890 cca 1968 tvoří imperialismus (III. vlna a vzestup IV. cyklu); na sestupu IV. vlny vzniká
globální kapitalismus a nový typ společnosti (?) by mohl zahrnovat V. vlnu a vzestup VI. vlny
(cca 2010 - cca 2080/2090).
Nejednoznačné je však zatím ukončení IV. dlouhé vlny a nástup V. cyklu (s
pravděpodobným zpožděním či přechodnou fází) – vývoj je modifikován především
postupující globalizací a nutností vytvořit všestranné předpoklady (včetně institucionálních)
pro masovou aplikaci nových technologií, dnes zřejmě již v globálním měřítku. I když řada
aspektů signalizovala či signalizuje nastartování vzestupu V. vlny v USA a částečně i Británii
(s hlavním nositelem v podobě nové techniky a technologií v rámci vojenskoprůmyslového
komplexu) nelze nástup V. vlny v globálním měřítku ještě dokumentovat. F. Valenta spojoval
V. Kondratěvovu vlnu (a také skutečnou "novou ekonomiku") s mikrotechnologiemi, které
označoval za "tahouna" (carrier) nové dlouhé vlny (blíže viz [9]). Nicméně ani zde zatím ke
globálnímu náběhu vzestupné části V. vlny (s masovější aplikací mikrotechnologií) ještě asi
nedošlo, a ani není nikde zaručeno, že v brzku (a možná vůbec) dojde. Rozšíření a aplikace
nových technik a technologií tak lze v příznivém případě očekávat za cca 10 - 15 let;
k všeobecnému vzestupu však vůbec dojít nemusí - scénáře chaosu, nestability, konfliktů
kultur apod. nejsou ani zdaleka nepravděpodobné. Připomeňme, že F. Valenta náleží mezi
nejvýznamnější postavy teorie inovací vůbec, kráčel ve šlépějích J. A. Schumpetera a
významně přispěl k rozpracování teorie i praxe dlouhých vln. Poslední Valentova klasifikace
inovačních řádů (viz [9], [11]) figuruje v podobě: řád minus n (degenerace), řád 0
(regenerace),racionalizační inovace (řád 1 - 4), kvalitativní inovace (řád 5 - 8) a technologický
převrat - mikrotechnologie (řád 9). Řád 1 představuje změnu kvanta (např. další pracovní
síly), řád 2 je označován jako intenzita (např. zvýšený posun pásu), řád 3 jako reorganizace
(např. přesuny operací) a řád 4 jako kvalitativní adaptace (technologická konstrukce).
Kvalitativní inovace (jako kvalitativní změny výrobků) jsou představovány inovačním řádem
5 (varianta - např. rychlejší stroj), 6 (generace - např. stroj s elektronikou), 7 (druh - tryskový
stav aj.) a 8 (rod - např.netkaná textilie). Jako technologický převrat – mikrotechnologie - je
uvažován řád 9 v podobě kmene (např. genová manipulace).
Mikrotechnologický kmen se dnes, podle F. Valenty, nachází na počátku svého vývoje a pro
jeho inovační vývoj platí totéž, co platí pro dřívější inovace na bázi makrotechnologií.
Na pozadí sledu dlouhých vln lze zaznamenat zajímavé historické paralely - v mnohém
inspirativní, které však nelze interpretovat mechanicky v duchu technologického
determinismu. Např. na globalizaci lze nahlížet jako na třetí etapu ve vývoji kapitalismu - po
předmonopolním a monopolním stádiu, s politickou nadstavbou ultraimperialismem. Nástup
globalizace pak lze pojímat jako racionalizační fázi v rámci sestupu IV. vlny s jistou analogií
se sestupnou fází II. vlny (přibližně 1870 - 1896), kdy zesílily procesy monopolizace,
koncentrace, centralizace atd.
Příprava podmínek pro masovou aplikaci produktů technickovědecké revoluce, resp.
nastartování III. dlouhé vlny se však omezovaly na několik nejrozvinutějších zemí - je
otázkou, zda u V. vlny se již nemusí nutně jednat o procesy v globálním měřítku. Za důležitý
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rys je možno označit i trvalou a masovou nezaměstnanost (např. technologické povahy) s
možnými přesahy také do vzestupu V. vlny (na rozdíl od předchozích vln); mnohé
katastrofické scénáře dnes hovoří nejen o relativně, ale přímo o absolutně - pro globální
kapitalistický zhodnocovací mechanizmus – již zbytečných miliónech lidí. Další analogie
byly nalézány mezi sestupem III. dlouhé vlny (20. a 30. léta) a vývojem v letech 70. a 80. v
duchu - tehdy neokonzervativních - snah akumulovat nezbytné prostředky a všestranně
"vyčistit historický terén" pro masovou aplikaci nových převratných technik a technologií
(např. informačních). Nicméně je znovu na místě apel na obezřetnost při
těchto úvahách, a to i s vědomím, že tradiční industriální schémata se v nových podmínkách
již vůbec nemusí naplňovat.
Vedle výše připomenutého A. Tofflera se ke značně populárním a známým řadí američtí
prognostici J. Naisbitt a P. Aburdenová, kteří prosluli modelováním vývoje světa pomocí tzv.
megatrendů.
Takto jsou označovány základní tendence vývoje v různých oblastech - velké změny (sociální,
ekonomické, politické, technologické aj.), pomalu se objevující a následně formující, resp.
významně ovlivňující vývoj světa po celá desetiletí. Při identifikaci základních tendencí
vývoje světa pro 80. léta 20. století uvádějí na prvním místě přechod od společnosti
industriální ke společnosti informatizované [2]; důležitost informací, resp. příslušných
technologií je patrná i při jejich charakteristice "miléniových megatrendů" v čele s přespříliš
optimistickou (a nenaplněnou) vizí prosperující globální ekonomiky 90. let [3]. Nechme se
inspirovat uvedenými pracemi a pokusme se alespoň rámcově identifikovat tzv. megatrendy
pro období 2000 - 2010 (tedy stěžejní směry vývoje společenskoekonomické reality v
klíčových oblastech, resp. v různých částech světa) v době právě probíhajícího prvního
desetiletí nového milénia. Nesporně zde narážíme na celou řadu závažných problémů a úskalí
- nicméně do tohoto kontextu je možno zasadit i úvahy o "znalostní společnosti" ve světle
dlouhých vln.
S vědomím mnohdy až nemístného zjednodušování a metodologické nekonzistence je
možné pokusit se pracovně načrtnout "nástřel"rozhodujících trendů v následující podobě, kdy
zvolený počet deset je inspirován pracemi J. Naisbitta a P. Aburdenové a nemá žádný hlubší
význam; kořeny uváděných trendů však sahají hluboko před rok 2000, tyto jsou vzájemně
provázané, resp. neoddělitelné a jejich působení samozřejmě nekončí rokem 2010. Zde je
uvedena podrobnější precizace pouze prvního trendu - a to s ohledem na cíle a charakter
tohoto příspěvku (k dalším podrobněji viz [10]):
1) opožděný a pozvolnější nástup kvalitativně nových technologií, resp. specifičnost nového
dlouhodobého cyklu (nedostatečně vyčištěný "historický terén" pro nástup V. Kondratěvovy
dlouhé vlny v globálním měřítku (opožděný oproti prognózám o cca 10 - 15 let); neexistence
jednoznačného vítěze "tiché" či "III. světové války" v inovacích a produktivitě i přes značný
náskok USA; sílící problémy USA při financování své technologické převahy s nebezpečím
"finančních bublin", měnových aj. krizí s globálními dopady; přetrvávající absence
připraveného sektoru plnícího funkci "tahouna" nového dlouhodobého cyklu (resp. přetrvávající
obtíže při identifikaci nosných oborů); problémy vojenskoprůmyslového komplexu při vývoji
nových zbrojních systémů a jejich pozvolnější zavádění; mnohdy nenaplněná očekávání při
aplikacích nových převratných technologií (mikrotechnologie, počítače, telekomunikace,
biotechnologie, lékařství aj.), které ještě netlačí na zásadnější proměny vlastnictví; konec iluzí
tzv. nové ekonomiky, kdy nedošlo k vytvoření nového ekonomického paradigmatu ani nezačaly
působit "nové" ekonomické zákony; nárůst nebezpečí nejen ekonomických turbulencí,
nejrůznějších nestabilit a nezvládnutelného chaosu (resp. "refeudalizace" či
"barbarizace"vývoje) - tradiční industriální schémata se již nemusí vůbec naplňovat; nové
aspekty případné vzestupné části V. dlouhé vlny - např. růst již neprovází pokles
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nezaměstnanosti; nezaměstnanost jako závažný globální problém, kdy pro zhodnocování
kapitálu se stále více lidí stává zbytečnými nejen relativně, ale i absolutně); potenciální nový
dlouhodobý cyklus bude významněji zasahovat také méně rozvinuté země apod.;
2) ohrožení globální stability zostřením globálních problémů;
3) prohlubování nerovnoměrností vývoje, globalizace chudoby a sílící odpor proti stávající
neoliberální podobě globalizace;
4) rozšíření deregulovaného trhu do všech částí světa a nepřekročitelné mantinely při
prosazování trvalé udržitelnosti (včetně sílícího "antiintelektualismu", poklesu sociální
hodnoty vzdělání, resp. pokračující komercionalizace vzdělání a přetrvávající bezmezné víry
v trh v této sféře);
5) vyprázdněnost velkých politických ideologií v čele s dříve dominantním liberalismem a
bezradnost tradiční levice i pravice;
6) ohrožení plynoucí z praxe tzv. univerzálních lidských práv, multikulturalismu, politické
"hyper"korektnosti a pozitivní diskriminace;
7) krize člověka a absence adekvátního subjektu systémových změn (zde mimo jiné s
konstatováním krize tradičních myšlenkových stereotypů a koncepčního myšlení; absence
permanentního vzdělávání i učení přizpůsobování se rychlým změnám s dostatečným
předstihem; "vzdělanostní společnost" či "znalostní ekonomika" zůstávají pouhou
propagandistickou fikcí - moderní mechanismy fungování informačních společností jsou pro
mnohé stále více neuchopitelné a příslušné výhody realizuje stále menší část populace;
sociální propad nekvalifikovaných členů společnosti a prohlubování ekonomických aj. rozdílů
mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými; iluzornost plurality informačních zdrojů, další
omezování "informační demokracie" a nárůst prvků "orwellovské" technokratické a digitální
kontroly - blíže [10]);
8) počátek konce hegemonie jediné globální supervelmoci;
9) postupné drolení evropské integrace a další propad Evropy;
10) pozvolný a zřejmě neodvratný nástup Číny, pokračující nárůst významu asijského regionu
a počátek nového obrození Ruska.
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Efektivnost veřejných výdajů – kvalita a konkurenceschopnost ve vzdělání
Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., Univerzita J. E. Purkyně
Abstrakt: Veřejné výdaje na vzdělání jako součást veřejných financí podléhají potřebě zajistit
jejich efektivní vynakládání. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je posílit jejich vazbu na
skutečný výkon. Výkonově orientované rozpočtování a financování by mělo být obecně
zaměřeno na zlepšení služeb pro občany, tj. v případě odvětví školství by mělo vést
k viditelnému zlepšení rozsahu a kvality poskytovaných vzdělávacích služeb, příp. statku
vzdělání. Dílčí problematiku efektivnosti veřejných výdajů ve vazbě na kvantifikaci výstupů,
výsledků a výkonu ve vzdělávání sleduje uvedený příspěvek.
Klíčová slova: efektivnost veřejných výdajů, faktory a předpoklady efektivnosti, financování
dle cílů, programů a výkonu
1. Změna paradigmatu efektivnosti
Přístup k problematice efektivnosti doznal na přelomu tisíciletí podstatných změn.
V případě veřejných výdajů, resp. efektivnosti ve veřejném sektoru představuje
znovuobjevený fenomén počátku třetího tisíciletí. Tato skutečnost souvisí především se
změnou úlohy státu v tomto období. Zatímco v poválečných letech minulého století
charakterizovalo roli státu zejména tzv. pojetí pozitivní svobody1 (tj. osvobození od
fenoménu nouze, nemoci, nevědomosti, špíny a lenosti) a z toho titulu prosazování veřejných
výdajů v celospolečenském zájmu, rozmach globálního kapitalismu na přelomu tisíciletí
vyzvedává v duchu znovu oživené doktríny laissez – faire pojetí negativní svobody. Jeho
podstatou je individuální zodpovědnost každého za svůj vlastní osud (a tím i za vzdělání) a
motivem k němu snižování nákladů na práci, které redukují potenciální zisk korporací a
oslabují jejich konkurenceschopnost.
V rámci ekonomického myšlení je efektivnost vynaložených prostředků vzhledem
k dosažení daných cílů povýšena na základní kritérium racionality. Meze této racionality jsou
však poněkud odlišné v přístupech soukromého subjektu (realizuje soukromé výdaje svým
jménem a na svůj účet) a soukromé osoby, která reprezentuje veřejný subjekt (realizuje
veřejné výdaje, hospodaří jménem širší komunity – např. obce, regionu, státu – a na účet této
komunity). Je úkolem státu garantovat, aby soukromé subjekty ve snaze být individuálně
efektivní nesnižovaly efektivnost širší komunity, resp. nehospodařily na jejich účet.
Pro účely praktického hodnocení efektivnosti veřejných výdajů je hlavním problémem
interpretace pojmu celkový prospěch, který je pro účel tohoto příspěvku zúžen do kategorie
výstup a výsledek – viz dále. Bezproblémové však není ani zajišťování účelnosti a
hospodárnosti v případech, kdy žádoucnost užitku je nezpochybnitelná. Těmto rovinám
sledování odpovídá pojetí tzv. technické efektivnosti (resp. hospodárnosti při fungování
veřejných škol) a alokační efektivnosti (resp. transformace vhodně definovaných cílů do
skutečných efektů).
Problém efektivnosti veřejných výdajů je vždy současně problémem odborným i
politickým. Jednoduché teoretické principy veřejné ekonomie jsou velice obtížně
realizovatelné v praxi, neboť je nemožné dosáhnout úplnou decentralizaci informací a

1

HEYWOOD, A. Politické ideologie, Victoria Publishing. Praha 1992, s. 49
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rozhodování. Prakticky obtížně řešitelným problémem je rovněž nalezení optimální relace
mezi kritérii ekonomické efektivnosti a kritérii sociální spravedlnosti. Kategorie sociální
spravedlnosti se zpravidla odvozuje od pojetí veřejného zájmu. Z pohledu uplatnění veřejných
výdajů tak vyvstávají zejména otázky praktické schopnosti poznání toho, co je považováno za
veřejný zájem. Institucionálně jde o prosazování procesu definování cílů a priorit, zvyšování
účinnosti veřejné kontroly a zajišťování účelné komunikace mezi institucemi veřejného
sektoru (mezi sebou navzájem i vůči občanům).
Praktické hodnocení efektivnosti veřejných výdajů závisí podstatně na objektivní formulaci
cílů. Je-li např. explicitně stanoveno, co je cílem vzdělávací politiky, lze se pomocí
ekonomické analýzy dobrat toho, zda rozhodnutí směřující k tomuto cíli byla racionální a
použité nástroje a kroky efektivní. Není-li možné explicitně najít cíl a definovat ho jako
primárně žádoucí, je třeba nést riziko jeho realizace (závěry mohou být zpochybněny
definováním jiných cílů stejné či větší společenské důležitosti). Vedle toho byly praxí
identifikovány tři hlavní skupiny faktorů, které nejvíce ovlivňují úroveň efektivnosti
veřejných výdajů. Patří mezi ně zejména:
1) faktory dané uspořádáním finančních toků, tj. v podstatě dané metodikou způsobu
financování,
2) faktory dané organizační kulturou a pravomocemi subjektů rozhodujících o veřejných
výdajích na jednotlivých úrovních (jde zejména o schopnost kontrolních systémů provázat
funkce a činnosti subjektů s jejich cíli a úkoly)
3) faktory dané věcnou, institucionální a organizační strukturou veřejného sektoru a
úrovní jeho součinnosti s veřejnou správou (obě dimenze efektivnosti – technická a
alokační – jsou spojeny s prosazováním veřejného zájmu a minimálními transakčními
náklady).
Obecně lze shrnout, že příčiny neefektivnosti mohou spočívat současně v chybném
vymezení předmětu, tj. CO a KOLIK toho má být zajišťováno z veřejných výdajů
(např. na různých vzdělávacích úrovních), v chybném nastavení systému získávání
finančních prostředků, tj. Z ČEHO má být cíl financován (např. u vysokoškolského
studia), v neodpovídající kapacitě, tj. KDE a KDO bude cíl realizovat (např. převis
poptávky po VŠ studiu nad jeho nabídkovými možnostmi), v neefektivním chování
poskytovatelů a na druhé straně též v neefektivním chování příjemců veřejných výdajů.
Efektivnost je rovněž považována za jeden z úhelných kamenů konkurenceschopnosti, a to
jak v ekonomickém, tak i širším celospolečenském významu. Světová ročenka
konkurenceschopnosti např. definuje mezinárodní konkurenceschopnost jako schopnost země
vytvářet srovnatelně více bohatství než ostatní země. Uvádí, že tato schopnost není jen
výsledkem produktivity a ekonomické efektivnosti, nýbrž širokého spektra politických,
sociálních, kulturních a vzdělanostních faktorů. Z uvedeného širokého záběru setrvává
příspěvek v mezích určených vzdělanostními faktory a sledujeme v tomto kontextu především
vazbu veřejných výdajů a kvality (a tím i konkurenceschopnosti) ve vzdělání. Klíčovou se
přitom stává otázka racionality a efektivnosti užití veřejných výdajů (a to i ve srovnání
s výdaji soukromými) při zajištění výstupního statku vzdělání.
V širších souvislostech je třeba uvést, že problematika racionálního užití veřejných zdrojů
se dotýká nejenom oblasti vzdělávání, ale zasahuje i celou oblast veřejných financí (centrálně
spravovaných jednotlivými ministerstvy). Aniž bychom opomíjeli jejich příjmovou stránku,
zaměřujeme se v tomto příspěvku výlučně na stránku výdajovou, a to s důrazem na výstup
(output) a výsledek (outcome) jednotlivých úrovní systému vzdělávání. Největší akcent je
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položen na možnosti sledování tzv. ekonomické zásluhovosti jednotlivých institucionálních
článků v tomto systému.
Bez hlubších zkoumání upozorňujeme též na vliv odlišných metodik centrálního
výkaznictví, které mohou zásadně ovlivnit interpretaci a následně efektivitu rozhodování na
všech úrovních veřejné správy. Jako příklad může posloužit odlišnost evropské metodologie
ESA 95 od české praxe MF a ČSÚ. Zatímco evropská komise v loňském roce vyčíslila dluh
veřejných financí v České republice na úrovni rekordních 12,9 % HDP, české MF pracovalo
s hodnotou fakticky poloviční (6,6 % HDP)2. Nezanedbatelný rozdíl, který z toho vyplynul
(tj. 6,3 % HDP), byl dán odlišnostmi statistiky na bázi pokladního principu (sledují se pouze
inkasa a platby), který uplatňuje ČR, a odlišnostmi statistiky na bázi kombinace akruálního a
pokladního principu (vedle inkasa a plateb se sledují závazky, ačkoli ještě nejsou splatné),
který aplikuje Brusel.
Z výše uvedeného pohledu nabývá problematika racionálního využívání veřejných
prostředků zcela jiných dimenzí. Důraz primárně přesouvá ze sledování efektivnosti
veřejných výdajů, které jsou součástí veřejných rozpočtů (tj. i výdajů na vzdělání) na
sledování efektivnosti vládních závazků a záruk, které stojí zcela mimo rozpočtové účetnictví
(viz státní záruka ČSOB v souvislosti s převzetím IPB, záruka v souvislosti s privatizací Aera
Vodochody apod.). Vezmeme-li do úvahy vývoj veřejných výdajů na vzdělání v ČR v letech
1993 – 2002 a jejich podíl na HDP (viz tabulka 1), můžeme pouze konstatovat, že jsou
významně nižší, než nekontrolovaný podíl výše uvedených vládních záruk.
Tabulka 1: Veřejné výdaje na vzdělání v % HDP
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

2002*

5,3 %

5,3 %

5,2 %

5,2 %

4,7 %

4,4 %

4,6 %

4,4 %

4,4 %

4,7 %

Zdroj: ÚIV, Vývojová ročenka školství v ČR 1989/90 – 2002/03, TAURIS, Praha 2003
* Vzhledem k transformaci veřejné správy došlo v letech 2001 a 2002 k podstatným změnám
v metodice financování vzdělávání – údaje jednotlivých rozpočtových kapitol nelze v časové
řadě srovnávat
Výše uvedeným nechceme zpochybňovat nutnost sledování efektivnosti rozpočtovaných
veřejných výdajů plynoucích do vzdělání. Chceme pouze upozornit na to, že objem záruk,
které v nedávné době ekonomické transformace jednotlivé vlády ČR poskytly, a to
v nezanedbatelné míře i soukromým subjektům, se následně promítly do dynamiky nárůstu
dluhu veřejných financí a ovlivnily snížení veřejných výdajů do vzdělání. Priority sledování
efektivnosti veřejných výdajů by měly spočívat – a to jak s ohledem na objem, tak na účel
poskytnutí – právě v této oblasti.
2. Sledování efektivnosti veřejných výdajů ve vzdělávání
Při sledování efektivnosti lze na vládní i regionální úrovní obecně vyjít z Limské deklarace
(INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions), která uvádí:

2

www.patria.cz/zpravodajstvi (dostupné v září 2004)
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„Koncepce a vybudování kontroly jsou neodmyslitelnou součástí správy veřejných financí,
protože důvěryhodnost nakládání s veřejnými prostředky je zásadní pro důvěru veřejnosti v
úroveň správy veřejných financí jako celku. Kontrola není samoúčelná; je nezbytnou součástí
systému řízení; jejím cílem má být odhalovat odchylky od přijatých norem a porušení
principů zákonnosti, efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti spravovaných zdrojů dostatečně
včas, aby bylo možné přijmout opatření k nápravě v jednotlivých případech, vyvodit
odpovědnost příslušných stran, vymáhat náhradu škod či přijmout opatření, která by měla
takovým porušením zabránit nebo je alespoň ztížit.“
Má-li být sledována efektivnost veřejných výdajů do vzdělání, je nezbytné vytvořit k tomu
odpovídající datovou základnu. Možnost a účinnost kontroly je tím zásadně dotčena.
Významným počinem v tomto směru bylo na úrovni regionálního školství zejména nabytí
účinnosti zákona č. 284/2002 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (nelze pominout
ani další, např. zákon č. 313/2002 Sb., o obcích, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, vyhlášky MF k zákonům 504/ a 505/2002), kterým došlo ke sjednocení datové
základny u škol zřizovaných MŠMT a škol zřizovaných územními samosprávnými celky.
Úhel pohledu pak následně ovlivňuje faktor času, tj. KDY se kontrola provádí, faktor subjektu
kontroly, tj. KDO kontrolu vykonává, faktor předmětu kontroly, tj. CO se vlastně kontroluje,
faktor metodického přístupu, tj. JAK se kontrola prakticky provádí a rovněž faktor smyslu, tj.
PROČ se kontrola provádí. Pro oblast vzdělávání se jeví jako smysluplné zejména podpořit
programovou vázanost veřejných výdajů na úkor vázanosti institucionální, která je dosud
výrazně spojena s přírůstkovou (inkrementální) metodou. Právě u ní je výše zmíněný prvek
zásluhovosti ignorován a zejména u sekundárního a terciárního vzdělávání tak nemusejí být
splněny všechny předpoklady opodstatněnosti financování z veřejných zdrojů:
 společenská potřeba (role) existence dané instituce,
 úkoly, které má instituce plnit, aby obhájila svou společenskou potřebu,
 činnosti, které musí vykonávat, aby mohla splnit zadané úkoly,
 racionální organizace a řízení, včetně organizačních schémat, zpracovaných dle pravomocí
a odpovědností za splnění úkolů,
 kvantifikace nákladů spojených s fungováním organizace a vykonáváním svěřených
činností.
Výše uvedené vychází z klíčové zásady dotační politiky: při přerozdělování veřejných
financí je nutné dodržet rovnost podmínek jak na straně poskytovatele, tak příjemce dotace.
Platí-li navíc Englišovo teleologické hledisko i v odvětví vzdělávání, pak splňují-li jednotlivé
subjekty účel, tj. kvalitní vzdělání, měly by být (bez ohledu na organizačně právní formu)
rovné nejenom podmínky financování, ale i zřizování, fungování a případně i zániku.
Teoretické vymezení vzdělání jako statku tržního či veřejného (kolektivního) tvoří
argumentační základ pro obhajobu různých způsobů financování statku vzdělání. Systém
financování pak může podporovat či naopak eliminovat zdravou konkurenci na „trhu“
vzdělávání.
Prokazování vazby veřejných výdajů na výstup či lépe výsledek, který tyto vyvolaly, patří
mezi základní prvek prokazování efektivnosti jejich vynaložení. Je žádoucí aplikovat tento
přístup na všech úrovních, tj. jak na centrální, tak na regionální. Na rozdíl od klasické metody
minimalizace nákladů, která se neptá po účelu vynaložených prostředků a sleduje pouze co
nejmenší výdaj, jsou v tomto případě vhodnější některé z dalších inputově outputových
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metod3. Při sledování výdajových programů v jednotlivých odvětvích (zdravotnictví, školství,
policie, …) lze s úspěchem uplatnit zejména metodu efektivnosti nákladů. Výsledek je přitom
možné chápat jako kategorii vyššího významu. Na rozdíl od kategorie výstup, která
charakterizuje spíše prostředek k dosažení cíle, uvádí míru naplnění účelu. Jeho sledování ve
vazbě na velikost veřejných výdajů je proto údajem cennějším než v případě údaje o výstupu.
Výše uvedené lze demonstrovat na příkladech (viz tabulka 2).
Tabulka 2: Přístupy k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů v oblasti vzdělávání
VÝSTUP

VÝSLEDEK

Počet absolventů ZŠ

Pokles negramotnosti

Nárůst absolventů VŠ

Úbytek nezaměstnatelných

Vybavenost škol PC

Růst produkce na bázi nových technologií

Zvýšení platů učitelů na x-násobek průměru

Zvýšení kvality vzdělávání

Množství školení, např. o prevenci požárů

Snížení výskytu požárů

Počet vysokoškolsky vzdělaných policistů

Nárůst vyřešených případů

Je zřejmé, že je v mnohých případech obtížné, ne-li nemožné, sledovat efektivnost
veřejných výdajů v přímé vazbě na výsledek, tj. přínosy. I zde platí, že obtížnost kvantifikace
přínosu, je překážkou jeho měření ve vazbě na vynaložené prostředky. Tato skutečnost by se
však neměla a´priori stát překážkou při precizaci cílů a při snaze o sledování účelu
vynakládaných veřejných výdajů v praxi. To platí i pro odvětví školství a zejména pro různé
programy vzdělávání (viz např. Program sociální prevence a prevence kriminality, Projekt
romské komunity, Program protidrogové politiky, Program internet do škol, Program podpory
koncepčního vzdělávání rozvoje základních škol). Programové – stejně tak jako výkonové –
financování představuje jeden z možných prvků prosazování efektivnosti veřejných výdajů
v praxi. Přehled dalších možných přístupů uvádí tabulka 3.

Tabulka 3: Měření výkonu a hodnocení
Ukazatel

Druh ukazatele

Metoda, způsob zjištění

Hospodárnost (náklady provozní i
investiční na akruální bázi, např. vazební
náklady na jednoho odsouzeného)

Analýza minimalizace nákladů
(CMA), resp.maximalizace
příjmů

(způsob a místo
měření)
Přímé ukazatele
Měření na vstupech

3
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Měření na
výstupech

Výsledky

Nákladová efektivnost (např. co nás stojí
jeden absolvent)

Analýza efektivnosti nákladů
(CEA)

Produktivita (např. počet studentů na
učitele)

Množství vstupů na jednotku
výstupu nebo množství výkonu
za danou časovou jednotku,

Naplněný účel, smysl, cíl (např. zvýšení
Měření splnění cílů, měření
uplatnitelnosti absolventů na evropském užitku na stupnicích, vážení
užitných vlastností, rozhodovací
trhu práce)
tabulky
Nepřímé ukazatele

Stínové ceny

Hodnota obětované alternativní akce (např.
akce „Internet do škol“ vytěsnila jinou akci,
jejíž potenciální přínos představuje náklad
uvedené akce)

Kalkulace, resp. odhad
společenských nákladů a
přínosů

Empirické výzkumy ukazují, že metody objektivizace veřejných výdajů jsou sice teoreticky
známé, nicméně v praxi málo využívané. I přes obtížnost kvantifikace zejména kvality
výstupů a přínosů mají tyto své nezastupitelné místo při snaze o racionální vynakládání
veřejných zdrojů. Úspěch této snahy je nemalou měrou závislý na informacích o cílech a
výsledcích výdajových programů (a to jak ex ante, tak ex post), na lepších informacích o
výkonu a na legislativních oporách zakládajících nejen povinnost informovat a zveřejňovat,
ale i na odpovědnosti za pravomocná rozhodnutí. Vlády, které přijaly fiskální federalismus (tj.
včetně ČR), směřují k systému, v němž centrální vláda je odpovědná za koncepční rámec a
regionální, příp. místní zastupitelstva jsou odpovědná za přímé poskytování veřejných služeb
či statků občanům. Jestliže je fiskální decentralizace provedena dříve, než je vláda schopna
definovat cíle a sledovat výkon (např. ve vzdělávací politice), roste riziko, že veřejné výdaje
budou používány neefektivně.
Nerovnosti mezi nabídkou a poptávkou po statku vzdělání na té které úrovni ovlivňují
podmínky spotřeby statku vzdělání. Na jedné straně tak dochází na „trhu vysokoškolského
vzdělávání“ k tzv. efektu přetížení, který s sebou nese hrozbu poklesu kvality a
nedofinancování z veřejných zdrojů při omezené možnosti využití soukromých zdrojů. Na
straně druhé (tj. u primárního a částečně sekundárního vzdělávání) k efektu nevytížení a
relativnímu přefinancování z veřejných zdrojů při zachování nastavených pravidel (ke změně
došlo až v roce 2003). Systém financování tak může výrazně ovlivnit konkurenční prostředí
ve vzdělávání. V rámci optimalizace alokací omezených veřejných výdajů je třeba na všech
úrovních vzdělávání řešit zejména4:
- způsob produkce statku vzdělání (tj. v rámci veřejného sektoru nebo v rámci neziskového
nestátního či soukromého sektoru);

4

VOMÁČKOVÁ, H. Kritéria a metody řízení finančních toků ve vzdělávání v ČR. In: Regional Interests in the
Ústí nad Labem Region and Their Holders, UJEP Ústí n. L., 2002, s. 107
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- způsob financování statku vzdělání (tj. buď cestou institucionálního financování nebo
cestou financování programů či projektů, veřejných zakázek, cestou přímého financování
studentů kupujících si vzdělávací službu);
- způsob poskytování statku vzdělání (buď zdarma, nebo za poplatek či za určitou „cenu“,
což v žádném případě ale není cesta stanovená na základě střetu nabídky a poptávky po
veřejných statcích).
Zejména způsob – či přesněji systém financování statku vzdělání by měl být vázán
výkonově, chceme-li veřejné zdroje vynakládat efektivně a navíc spravedlivě. Jinými slovy,
měl by zaručovat za srovnatelný výkon (kvantitativně i kvalitativně) → srovnatelné finance.
Dosavadní odlišnost pravidel financování z různých zdrojů (v kombinaci s odlišnými typy
vlastníků ve školství - veřejných x soukromých) vytváří konkurenčně nerovné podmínky
v tomto odvětví a vede k odpoutávání pozornosti od srovnatelnosti výstupu/výsledku/výkonu.
Konkurence v pozitivním slova smyslu však tkví právě v porovnávání výstupu/výsledku/
výkonu bez ohledu na „příslušnost“. Tyto systémy financování lze vyjádřit též modelově5.
3. Závěr
Při sledování efektivnosti veřejných výdajů do vzdělávání se jeví jako přínosné opustit
zavedené postupy inkrementálního financování a více vázat finanční toky na výkon či
konkrétní program. Znamená to provázat výdaje s cíli a výstupy, příp. výsledky, a to jak na
vládní, tak na regionální či místní úrovni. V případě veřejných výdajů je výchozím
momentem zavedení výkonově orientovaného rozpočtování. Jeden jeho směr spočívá v tom,
že se formálně propojuje zvýšení výdajů se zvýšením úrovně a kvality služeb, druhý pak sice
oslabuje přímou vazbu mezi zdroji a výsledky, avšak v rámci rozpočtového procesu se
pracuje s významným množstvím výkonových informací. V prvním případě by vláda např.
mohla stanovit, že vydá dodatečných 20 mil. Kč s cílem snížit průměrný počet studentů
v seminářích vysokých škol o jednoho. Bylo by to však neúnosně náročné z hlediska měření
nákladů a výstupů. Většina zemí proto využívá druhou možnost, kdy se v rozpočtu uvádějí
odpovídající informace o úrovni služeb, avšak bez přesného určení relace mezi navýšením
zdrojů a navýšením výstupů. Přitom je třeba odlišit rozpočtování orientované na výstup od
normativního přístupu.

5

VOMÁČKOVÁ, H. Hodnocení kvality vysokých škol UJEP Ústí n. L., 2004, s. 111-117
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Sociálny kapitál, sociálne siete a komunálna politika
PhDr. Ing. Stanislav Konečný, Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
Napriek tomu, že problematika sociálneho kapitálu nie je ani tomuto fóru nová (už na
vlaňajšom 6. ročníku tejto konferencie mu bolo venovaných aspoň okrajovo niekoľko
príspevkov), považujem za vhodné začať vymedzením obsahu pojmov, uvedených v názve,
ktorých súvislostiam sa chcem venovať vo svojom príspevku. Vhodnosť tohoto postupu sa mi
javí o to väčšia, že nielen v našom prostredí nie sú uvedené pojmy doposiaľ prijímané a
interpretované jednoznačne.
Platí to už pre prvý z uvedených pojmov. Sociálny kapitál je pojmom, ktorý bol prvýkrát
použitý už v roku 1916 (Putnam, 2001b, s. 16), ale ktorý sa stal predmetom intenzívnejšieho
záujmu najmä sociológov až v 80. a najmä 90. rokoch XX. storočia a dnes sa spája najmä
s menami Jamesa Samuela Colemana, Pierra Felixa Bourdieua a Roberta D. Putnama, ktorých
prístupy si (vzhľadom k limitovanému priestoru tohoto príspevku len v úzkom výseku vo
vzťahu k téme tejto konferencie) budeme všímať. Napriek tomu, že sa pojem sociálny kapitál
s týmito troma menami spája, predstavujú títo traja sociológovia osobnosti s dosť odlišnou
orientáciou – a aj sociálny kapitál v ich koncepciách vykazuje rozdiely, dôležité napríklad
vtedy, ak sa zaoberáme vzťahom tejto kategórie k rôznym prvkom reality. Pokúsim sa
v závere tejto štúdie poukázať na to, že napríklad pri analýze komunálnej politiky sa javí ako
produktívny najmä Putnamov prístup.
Nie je teda sociálny kapitál ako sociálny kapitál – ako si ukážeme, platí to napríklad aj vo
vzťahu medzi sociálnym a ľudským kapitálom.
Pojem „kapitál“, je vnímaný ako pôvodne čisto ekonomická kategória a túto väzbu môžeme
najlepšie vnímať práve u J. Colemana, ktorý bol očividne inšpirovaný paralelami medzi
dvoma typmi spoločenských javov – medzi javmi ekonomickými a javmi sociálnymi.
Napokon je aj zaraďovaný medzi reprezentantov tzv. ekonomickej sociológie.
Coleman pritom rozlišuje kapitál fyzický, ľudský a sociálny. Jeho definícia sociálneho
kapitálu je už považovaná za klasickú: „Ak vychádzame z teórie racionálneho konania,
v ktorej má každý účastník kontrolu nad určitými zdrojmi a záujem o určité zdroje a
možnosti, sociálny kapitál predstavuje jeden zo zdrojov, dostupných účastníkovi“ (Coleman,
1988, s. 89).
Všimnime si napríklad formy sociálneho kapitálu v Colemanovom chápaní (Coleman, 1988,
s. 102n):
• Coleman za sociálny kapitál považuje záväzky a očakávania. Ak osoba A urobí niečo pre
osobu B a verí, že B mu za to v budúcnosti poskytne protihodnotu, vznikne tak u osoby A
očakávanie a u osoby B povinnosť, záväzok, očakávanie, že toto očakávanie nesklame. Túto
povinnosť (zaviazanosť) označuje Coleman pôvodne čisto ekonomickým pojmom
„dobropis“;
• za sociálny kapitál považuje Coleman aj informačné kanály. Informácie sú dôležité pre
vytvorenie základov akéhokoľvek konania. Jednou z možností získavania informácií sú
sociálne vzťahy. Vzťahy medzi ľuďmi sú teda dôležité nielen kvôli dobropisom, ale aj kvôli
informáciám, ktoré by sme z hľadiska ekonomickej terminológie mohli považovať za formu
komparatívnej výhody;
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• významnou, aj keď labilnou formou sociálneho kapitálu sú normy a účinné sankcie – tu
možno vnímať aj paralelu medzi technickými a sociálnymi normami – ktoré určité konania
preferujú, podporujú, kým iné sťažujú, až zakazujú.
Všetky sociálne štruktúry a sociálne vzťahy uľahčujú vznik určitých foriem sociálneho
kapitálu. Niektoré vlastnosti sociálnych štruktúr sú však z tohoto hľadiska osobitne dôležité:
• uzavretosť sociálnych sietí – umožňuje vznik sankcií, ktoré vynucujú uplatňovanie noriem:
keďže členovia skupiny sú vo vzájomných kontaktoch, môžu sa ujednotiť na ukladaní
sankcií, týkajúcich sa súboru skupinových povinností;
• využiteľnosť sociálnych organizácií – rôzne formy združení, ktoré vznikajú pre určitý účel,
poskytujú svojim členom svoju štruktúru, ktorá je využiteľná a využívaná aj pre iné účely.
Pokiaľ ide o vzťah medzi troma rozlišovanými druhmi kapitálu, považuje Coleman tvorbu
ľudského kapitálu za najdôležitejší efekt pôsobenia sociálneho kapitálu.
U Bourdieua je už ekonomická paralela menej zrejmá, hoci aj Bourdieu hovorí, že kapitál
je akumulovaná práca, či už vo forme materializovanej, alebo vo forme zvnútornenej
(inkorporovanej), z čoho vychádza pri svojom rozširovaní teórie foriem kapitálu od kapitálu
ekonomického a sociálneho ku kapitálu kultúrnemu – pričom sociálny a kultúrny kapitál
považuje stále za transformované formy ekonomického kapitálu (Bourdieu, 1986), resp.
v neskorších prácach od kapitálu fyzického prinútenia a ekonomického kapitálu ku kapitálu
informačnému a symbolickému (Bourdieu, 1993).
Bourdieuom novozavedený kultúrny kapitál môže mať pritom tri formy:
• inkorporovaný kultúrny kapitál, akým je napríklad vzdelanie, kompetencie, vkus a pod.;
• objektívny kultúrny kapitál, do ktorého patria knihy, obrazy, ale aj stavby či stroje;
• inštitucionalizovaný kultúrny kapitál, ktorý reprezentujú napríklad doktoráty a iné
akademické tituly, vysvedčenia a osvedčenia apod.
U Bourdieua sa teda ľudský kapitál na prvý pohľad fakticky „rozpúšťa“ v kultúrnom
kapitále.
Dôležité je však vnímať aj jeho chápanie symbolického kapitálu a jednotlivých polí
„symbolickej produkcie“ (intelektuálne a umelecké pole, náboženské pole, pole haute-couture
apod.,), z nášho pohľadu najmä poľa vedy, poľa vedeckej produkcie. Pole („le champ“) - t.j.
súhrn vzťahov objektívnych síl, ovplyvňujúcich každého, kto doňho vstúpi, ktoré však
nemožno redukovať na záujmy jednotlivých osôb alebo dokonca na priame interakcie medzi
nimi (Bourdieu, 1985) – vyjadruje pritom „sociálne podmienky, vytvárajúce mechanizmy,
ktoré určujú, či osoba, vstupujúca do daného poľa bude ním prijatá alebo vylúčená. Tieto
mechanizmy teda podmieňujú vznik vedeckých poznatkov ako sociálnych produktov“
(Bourdieu, 1996, s. 88). Samotné vzdelanie ako kvalita individuálneho nositeľa teda nemusí
viesť ku tvorbe produkcie, ak tento nositeľ nie je prijatý poľom, v ktorom chce (a vzhľadom
k svojmu vzdelaniu má) pôsobiť.
Ak však vnímame vzdelávanie ako proces tvorby ľudského kapitálu, potom u Bourdieua
nachádzame aj kategóriu vedeckého kapitálu, ako osobitného druhu sociálneho kapitálu
(Bourdieu, 2002). Stále tu však možno pociťovať určitú vnútornú väzbu na kapitál ako
ekonomickú kategóriu, aj keď oproti Colemanovi je táto väzba oveľa voľnejšia.
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Zatiaľčo u Colemana je sociálny kapitál len aspektom sociálnej štruktúry, u Putnama je už
produktom sociálnych sietí – sú to „znaky sociálnych organizácií, ako napr. účasť občanov,
normy vzájomnosti a dôvera k ostatným, ktoré umožňujú obojstranne výhodnú spoluprácu“
(Putnam, 1993). Zatiaľčo Coleman a Bourdieu identifikujú miesto sociálneho kapitálu skôr
v mikro- a mezoštruktúre spoločnosti, Putnam ho posúva skôr do mezo- a makroúrovne.
Putnam pritom uvádza (už v Bowling Alone) viacero klasifikácií sociálneho kapitálu, ako
napríklad delenie sociálneho kapitálu na
• premosťujúci (bridging social capital), ktorý spája – doslova zosieťováva – jednotlivcov
ponad hranice ich etnicity, spoločenských vrstiev, náboženstiev, profesií atď., čo Putnam
považuje za ideál občianskej spoločnosti, a
• viažuci (bonding social capital), ktorý viaže jednotlivcov vo vnútri ich skupín a tam, kde
prevažuje nad premosťujúcim kapitálom, vznikajú na jeho báze kriminálne a ilegálne
združenia (Putnam, 2001b, s. 28 – 29);
ďalej na
• horizontálny, spájajúci osoby s rovnakým alebo obdobným sociálno-ekonomickým
statusom bez toho, aby medzi nimi dochádzalo k vytváraniu hierarchických štruktúr ako
napr. v amatérskych športových spolkoch, a
• vertikálny, v ktorom sú konzervované hierarchické štruktúry, ako napr. v cirkviach
(sociálny kapitál tu bezosporu existuje, ale nie je schopný presadiť demokratické pomery);
tiež na
• formálny, ako napríklad rodičovské združenia či odbory, ktoré majú svojich volených
funkcionárov, pravidlá členstva, členské poplatky, pravidelné schôdze atď. a
• neformálny, ktorý je takisto dôležitý, aj keď mu je venovaná oveľa menšia pozornosť ako
napr. skupinám, stretávajúcim sa pravidelne na pive (tamže, s. 25);
alebo
• hustý (thick social capital), keď napríklad partia z jedného pracoviska chodí hrať spolu
futbal alebo s rodinami na dovolenku, a
• riedky (thin social capital), ktorý tvoria takmer neviditeľné pradivá ako medzi ľuďmi, ktorí
sa zo zvyku zdravia, poznajú sa zo zastávky hromadnej dopravy apod. (tamže, s. 26 – 27);
či tiež
• dovnútra (inward-looking) orientovaný sociálny kapitál, ako napríklad obchodné komory a
• navonok orientovaný (outward-looking) sociálny kapitál, ako napríklad charitatívne
organizácie (tamže, s. 27 – 28).
S putnamovským konceptom sociálneho kapitálu sa spája aj otázka, či možno sociálny
kapitál budovať, rozvíjať – a aj ničiť, poškodzovať, oslabovať, ničiť (Uslaner, 1999;
Rothstein – Stolle, 2002). Napokon už Bowling Alone, dnes už klasické Putnamovo dielo o
sociálnom kapitále, má aj svoj názov odvodený od osamelosti pri hraní kolkov: činnosť, ktorá
bola v minulosti výrazne skupinovou, spájala sa so spoločnými diskusiami, zábavou,
popíjaním piva apod., sa mení na činnosť individuálnu, pri ktorej sa – ak vôbec – vytvárajú
len agregáty náhodne sa stretnuvších spoluhráčov, alebo dokonca „bowlingujú“ jednotlivci
len tak, sami pre seba. Kritici síce oponujú, že zároveň platí „kicking in groups“ (Lemann,
1996) a že futbal neskrýva v sebe riziko individualizácie ako kolky, ale – v tejto dikcii
povedané – ide o to, či sa v danej spoločnosti rozvíja viac hranie futbalu alebo kolkov, či
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budeme budovať futbalové ihriská alebo kolkárske dráhy, alebo – opäť v dikcii „kapitálu“ –
aké sú možnosti investovania (do) sociálneho kapitálu. Investovanie do ľudského kapitálu
(napríklad prostredníctvom vzdelávania) je auditóriu tejto konferencie z jej predchádzajúcich
ročníkov dostatočne známe a z časových a priestorových dôvodov sa sústredíme len na
možnosti budovania sociálneho kapitálu na miestnej úrovni.
Nepochybne by bolo možné nájsť aj oveľa hlbšie súvislosti ekonomických a sociálnych
javov, ale to by už prekračovalo rámec tejto štúdie. V súčasnosti existuje už aj celý rad štúdií,
komplexnejšie porovnávajúcich prístupy uvedených troch „klasikov“ a prípadne aj ďalších
tvorcov teórie (či presnejšie – teórií) sociálneho kapitálu (Siisiäinen, 2000).
Ak vnímame u Colemana určitú socio-ekonomickú a u Bourdieua socio-kultúrnu orientáciu,
potom najčistejšiu sociologickú orientáciu v tejto trojici reprezentuje zrejme Putnam.
Napokon sa vo svojich prácach sám dovoláva a odvoláva na Tönniesovskú dichotómiu
Gemeinschaft a Gesellschaft, ale aj na Durkheimovu dichotómiu mechanickej a organickej
solidarity atď. (Putnam, 2001b, s. 32). V Putnamovom koncepte je zároveň najvýraznejšie
prítomná aj teória sociálnych sietí, ktorej pôvod napokon takisto siaha až na začiatok XX.
storočia – k Georgovi Simmelovi, ktorý chápal sociológiu ako určitý druh „geometrie
sociálnych vzťahov“ a ako prvý použil pojem „siete“ v sociologickom chápaní, a
k Leopoldovi von Wiese, ktorý chápal sociológiu ako učenie o vzťahoch (Beziehungslehre) a
sociálno v jeho chápaní spočívalo v sieti vzťahov medzi ľuďmi. V literatúre sa – podobne ako
v prípade sociálneho kapitálu – stretávame s celým radom prístupov „od rozboru spôsobov,
akými pozícia aktéra v sociálnej sieti obmedzuje jeho konanie, cez vzory prúdenia sociálneho
kapitálu po analýzu spôsobu, ako sociálne siete pomáhajú aktérom ovplyvniť spolukonajúcich
partnerov“ (Kusá, 1994, s. 105). Z takisto bohatej (aj elektronicky dostupnej) literatúry
k sociálnym sieťam uvediem len pár odkazov na texty, v ktorých sú sociálne siete
analyzované už v kontexte s formovaním sociálneho kapitálu (Burt, 2001; Fuhse, 2003) a
tejto téme bola venovaná napr. aj príloha 10 zvláštneho čísla časopisu Marathon v tomto roku
(text S. Hubíka) a monotematické číslo 7 (4) 1970 Canadian Review for Sociology and
Anthropology.
Operacionalizáciou vyššie uvedených putnamovských prístupov možno merať a porovnávať
sociálny kapitál na úrovni
• celých krajín: najznámejším reprezentantom tohoto prístupu je Putnamom editovaný
zborník, zahŕňajúci porovnanie sociálneho kapitálu Veľkej Británie, Švédska, Austrálie,
Japonska, Francúzska, Nemecka, Španielska a USA (Putnam, 2001b), existuje aj široko
koncipovaný text, porovnávajúci sociálny kapitál v 47 krajinách (Norris, 2001), ale dnes už
existujú aj monografie o sociálnom kapitále z mnohých ďalších jednotlivých krajín – napr.
Írska (Policy, 2003), Fínska (Ilmonen, 2000) alebo Svetovou bankou sponzorovaného
výskumu sociálneho kapitálu Albánska a Nigérie (Grootaert et ali, 2004);
• na mezoúrovni, za ktorú môžeme považovať porovnanie sociálneho kapitálu jednotlivých
štátov USA (Putnam, 2001a; Casey – Christ, 2002) či Nemecka (Cusack, 1997), analýzu
sociálneho kapitálu łodžského vojvodstva (Krzyszkowski, 2000) alebo etnických minorít v
Austrálii (Giorgas, 2000);
• na úrovni jednotlivých sídiel, kam možno zaradiť napríklad benchmarking sociálneho
kapitálu 51 sídiel z rôznych štátov USA (Social, 2000).
Nie je náhoda, že viaceré z týchto výskumov boli financované významnými finančnými či
podnikateľskými subjektami. Analýza sociálneho kapitálu odhaľuje významné príležitosti i
riziká investovania v určitom priestore – poukazujú na mieru akceptácie či neakceptácie
nových prvkov v priestore (Bourdieovo „le champ“), na premosťujúci či viažuci charakter
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existujúceho sociálneho kapitálu v krajine, regióne či meste (Putnamov „bridging“ a „bonding
social capital“) atď.
Po oblúku sa teda obnovuje tesnejšie prepojenie medzi ekonomickým a sociálnym
kapitálom – to, čo „ekonomický sociológ“ Coleman na začiatku 80. rokov analyticky
rozčlenil, sa v o dvadsať rokov neskôr znovu v novej, Putnamom inšpirovanej syntéze dopĺňa
a spája.
Možno práve preto, že investori uprednostňujú z pochopiteľných dôvodov analýzy
sociálneho kapitálu najmä pri väčších aktivitách (pozri napríklad aktivity Svetovej banky na
www.worlbank.org/poverty/scapital/home.htm), je frekvencia analýz sociálneho kapitálu na
miestnej úrovni zatiaľ nižšia. Sociálny kapitál a sociálne siete s miestnou úrovňou spojil už
R. Putnam svojou dnes už klasickou analýzou mediciovskej Florencie (v tom čase vskutku nie
veľkého mesta), po uliciach ktorej v rokoch 1460 – 1480 chodili Donatello, Boticelli,
Leonardo da Vinci, Michelangello, Bruneleschi, Machiavelli, Savonarola, Pico de Mirandola
a mnohí ďalší významní predstavitelia vedy, politiky, umenia atď. Kľúčom k pochopeniu
tohoto fenoménu, ktorý sa stal základom Putnamovej koncepcie sociálneho kapitálu, neboli
peniaze, ale fakt, že optimálna štruktúra sociálnych sietí nedovolila prepadnúť do nevyužitia
žiadnemu talentu, že nedovolila upadnúť nikomu, kto mohol a chcel prispieť k rozkvetu
komunity. Sociálny kapitál v chápaní R. Putnama „je viazaný na črty spoločenskej
organizácie ako sú dôvera. normy správania a siete, ktoré podporujú koordináciu a kooperáciu
pre vzájomný prospech“ (Putnam, 1993).
Jednu z možností budovania sociálneho kapitálu na miestnej úrovni predstavuje priestor
komunálnej politiky. Od jej parametrov závisí – opäť v putnamovskej dikcii obrazne
povedané – či ju budeme profilovať pre spoločné hranie futbalu alebo pre individuálne hranie
kolkov. Konceptuálny rámec teoretickej reflexie komunálnej politiky sa takisto zatiaľ len
tvorí. Latinské podstatné meno commūne znamená síce 1. obecnú vec, obecný majetok, 2.
obec, 3. verejné miesta, verejnosť, ale k nemu príslušné sloveso commūnio znamená okrem
iného aj silne opevňovať, odhraničovať (napríklad hradbami). Tento aspekt je podľa
všeobecne rozšíreného odborného názoru imanentne prítomný práve v tőnniesovskom
koncepte pospolitosti, „ktorá tvorí akýsi zvláštny svet viac-menej oddelený od veľkého a
cudzieho sociálneho sveta, ktorý komunitu obklopuje“ (Keller, 1996, s. 513). V spojení
s pojmom politika, ktorá – podľa jedného z možných prístupov – sa stará o spoločné záujmy a
súčasne presadzuje zvláštne skupinové záujmy, môžeme hovoriť, že komunálna politika
vyjadruje nielen záujmy, ktoré sa vzťahujú k obcí, ale ktoré sú zároveň také, že sa nimi obec
odčleňuje od svojho okolia, že sa nimi (prinajmenšom potenciálne) odlišuje od záujmového
okolia, vyjadrujúc tak svoju vlastnú špecifiku. Komunita je popisovaná ako lokálne
spoločenstvo, resp. lokálna skupina, ktorú J. Musil vymedzuje ako „obyvateľov alebo
domácnosti, žijúce na určitom území, medzi ktorými okrem fyzickej blízkosti existujú
sociálne vzťahy prípadne spoločenské záujmy“ (Musil, 1967, s. 214). J. Pašiak hovorí, že
ľudia v komunite „sú spojení navzájom spoločnými potrebami a záujmami, vyplývajúcimi zo
spoločného sídlenia. Sídelné potreby sú uspokojované aj sídelnými podmienkami spoločného
zužitkovania. Na tomto základe vznikajú vzťahy ľudí k miestu sídlenia i medzi sebou
navzájom, vzťahy spolunáležitosti“ (Pašiak, 1991, s. 24). Tieto potreby a záujmy nútia ľudí
kooperovať navzájom, stmeľujú ich, organizujú chod tejto pospolitosti. Keď ľudia utvárajú
sociálny priestor, znamená to, že určujú vzťahy k iným ľuďom alebo javom. Vytvárajú normy
správania, mechanizmy samoorganizovania, organizujú spoločenský život a celkový chod
spoločenstva. Tu sa už prejavuje komunita nielen ako sídlo, ale ako „sídelné spoločenstvo“
(tamže). Presadzovanie spoločných cieľov a záujmov posilňuje súdržnosť, solidaritu a
vzájomnú pomoc, ktoré sa takto stávajú vlastným základom komunálnej politiky. Sociálne
siete, ktoré sa medzi spoločne sídliacimi ľuďmi vytvárajú, zabraňujú izolácii a anonymite.
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Ľudia sa organizujú za účelom svojpomoci, za účelom riešenia spoločných problémov a
presadzovania spoločných záujmov, ktoré vyplývajú zo spoločného sídlenia alebo
spoločenského života.
Pokiaľ hovoríme o komunálnej politike, máme tým teda na mysli
•

jednak praktickú činnosť obcí, ktorou obecné spoločenstvo (dnes najčastejšie vystupujúce
v štruktúrach zastupiteľskej demokracie)

•

primárne realizuje svoje vlastné záujmy, využívajúc k tomu predovšetkým vlastné, tzv.
originálne kompetencie, ktorých konkrétny obsah si v danom právnom rámci môže
vymedziť samo;

•

sekundárne participuje na realizácii záujmov (celo)spoločenských, využívajúc k tomu
predovšetkým tzv. prenesené kompetencie, zverené do výkonu štátom, pričom v rôznych
modeloch môže byť primárnosť resp. sekundárnosť koncipovaná aj opačne (obce ako
primárne participujú na realizácii (celo)spoločenských záujmov a sekundárne realizujú
záujmy vlastnej pospolitosti);

•

jednak ako teoretickú reflexiu

•

tejto praktickej činnosti a

•

miesta komunálnej politiky v politickom systéme spoločnosti atď.

Aj keď existujú určité rozdiely medzi komunálnou politikou v tzv. spoločnom modeli
výkonu verejnej správy, kde existuje jedna sústava orgánov verejnej správy v celej jej
vertikále (ako je tomu napríklad v Českej republike) a komunálnou politikou v tzv. duálnom
modeli výkonu verejnej správy, kde existujú vedľa seba dve sústavy orgánov verejnej správy
najmä na miestnej úrovni – (miestna) štátna správy a územná (miestna) samospráva (tak je
tomu na Slovensku), v procesoch decentralizácie dochádza na úrovni miest a obcí k stále
väčšiemu posilňovaniu objemu a významu prenesených kompetencií, zverovaných štátom do
pôsobnosti obcí. Pretože väčšina obcí má v konečnom dôsledku limitovanú svoju odbornú
atď. kapacitu, dochádza komplementárne k vytesňovaniu výkonu tzv. originálnych
kompetencií.
Priestor pre také profilovanie komunálnej politiky, ktorá podporuje rozvoj sociálnych sietí a
sociálneho kapitálu, závisí aj od mechanizmov, ktorými sú úlohy z pôsobnosti štátu zverované
obciam. Medzi možnosťami štátu a možnosťami obcí z hľadiska formovania sociálneho
kapitálu obce pritom existujú významné rozdiely. S. Kumlin a B. Rothstein upozorňujú, že
štát sa pri budovaní dôvery (ako základu sociálneho kapitálu) neprimerane spolieha na svoj
univerzalizmus. „Politické opatrenia, od ktorých sa očakáva zvýšenie sociálneho kapitálu, by
nemali byť zamerané len na podporu rôznych dobrovoľníckych organizácií a neformálnych
sietí. Naopak, ak vláda chce investovať do sociálneho kapitálu, musí byť zvýšená kvalita
politických inštitúcií, nie len tých, ktoré sú zodpovedné za implementáciu politických
opatrení“ (Kumlin – Rothstein, 2002, s. 27).
V súčasnosti sa v Európe stretávame s rôznymi riešeniami tohto problému:
-

Úloha je zverená všetkým obciam (alebo iným základným jednotkám verejnej správy
na miestnej úrovni) rovnako, pričom však
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aa) obce nemajú možnosť prispôsobiť si obsah a rozsah tejto úlohy ani odmietnuť
zverované úlohy a združovanie obcí pre spoločný výkon zverených úloh nie je
optimálne upravené1;
ab) obce majú možnosť prispôsobiť si obsah a rozsah výkonu tejto úlohy
aba) tým, že určia, ktoré výnosy z obecných daní budú na tento účel použité
(Švédsko);
abb) tým, že určia obsah a rozsah výkonu danej úlohy vlastným všeobecne záväzným
nariadením (napr. niektoré kantóny Švajčiarska) alebo vlastnými štandardami
(napríklad výškou poskytovaných dávok) v rámci rozpätia určeného zákonom;
ac) obce majú možnosť takto zverenú úlohu odmietnuť alebo neprijať (napr. niektoré
spolkové krajiny v Rakúsku);
ad) obce sa združujú do organizácií, ktoré vykonávajú danú úlohu spoločne, pričom toto
združovanie prebieha
ada) dobrovoľne (napr. rakúske spolkové krajiny Štajersko, Salzbursko);
adb) povinne (napr. spolková krajina Horné Rakúsko).
- Úloha je zverená obciam (alebo iným základným jednotkám verejnej správy na
miestnej úrovni) záväzne (bez možnosti odmietnutia alebo neprijatia) a jednotne (bez
možnosti modifikovania rozsahu či obsahu vykonávaných úloh) ale pritom predsa
diferencovane:
ba) podľa zaradenia obce do určitej kategórie, stanovenej podľa počtu obyvateľov;
bb) zákonom (napr. tzv. štatutárne mestá Rakúsku, mestá mimo samosprávnych okresov
v Nemecku), resp. administratívnym rozhodnutím (napr. kategorizácia miest v
Českej republike).
c) Úloha nie je zverená obciam ale vyšším (napr. regionálnym) jednotkám verejnej správy a
ca) vyššie jednotky vykonávajú túto úlohu priamo, príp. prostredníctvom svojich agentúr;
cb) vyššie jednotky vykonávajú túto v obciach pomocou svojich decentralizovaných
výkonných orgánov (napr. Španielsko);
cc) obce majú možnosť uchádzať sa o ich poskytovanie ak preukážu splnenie
materiálnych a personálnych predpokladov (napr. nemecké Hessensko, rakúske
Burgenlandsko).
S vedomím určitého zjednodušenia môžeme povedať, že
• výkon prenesených kompetencií štátu obcami je budovaný na princípe vzťahu občan – štát.
Vychádza z ústavných princípov rovnosti občanov pred zákonom, ale nevytvára siete medzi
občanmi ako obyvateľmi obce či mesta: skôr ich vníma ako agregát poberateľov určitých
dávok alebo služieb, ako štatistickú kategóriu resp. (vekovú) kohortu so zvýšeným rizikom

1

Optimálnou úpravou združovania obcí rozumieme stav, pri ktorom združenia obcí sú subjektom rovnakého
druhu ako obce – t. j. napr. združenia obcí podľa čl. 28 nemeckej spolkovej ústavy (Landkreis a pod., ale nie
Arbeitsgemenischaft), školské obce vo Švajčiarsku a pod. Sú to jednoúčelové alebo viacúčelové združenia
s vlastnými priamo volenými samosprávnymi orgánmi, ktorých územie sa môže ale aj nemusí prekrývať
s územím administratívnej (vo Švajčiarsku „občianskej“ obce), ale väčšinou prekrýva územie viacerých obcí.
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výskytu určitých sociálnych udalostí (nízkopríjmové domácnosti, neúplné rodiny, deti,
seniori a pod.). Len výnimočne sa stretávame v tomto priestore (poli) s cieleným budovaním
sociálnych sietí: kluby práce, v ktorých sa stretávajú uchádzači o zamestnanie, sú
v existujúcom modeli na Slovensku ešte stále vzácnosťou s nevyjasneným financovaním;
školské rady sú tvorené zo zákona a reprezentujú formálny a zároveň skôr horizontálny ako
vertikálny, skôr riedky ako hustý, skôr dovnútra ako navonok orientovaný sociálny kapitál,
čiže ich vplyv na formovanie sociálnych sietí a sociálneho kapitálu v obci je veľmi
obmedzený a pod.;
• výkon originálnych kompetencií je budovaný na princípe obyvateľ – spoločenstvo.
Vychádza z legislatívne iba rámcovo stanovených (prípadne vôbec nestanovených, ale
disponibilných) právomocí obce, ktoré môžu byť napĺňané v súlade so záujmami
konkrétneho spoločenstva, potenciálne odlišne od spôsobu, akým sú napĺňané v danom
rámci inými spoločenstvami. V lokálnych spoločenstvách je možné oveľa lepšie stimulovať
vytváranie sociálnych sietí a posilňovanie sociálneho kapitálu. Pomerne často sa tak
stretávame aj v našich podmienkach so vznikom komunitných nadácií, niekedy
spolufinancovaných z rozpočtov obcí, partnerstiev s občianskymi združeniami, cirkevnými
subjektami apod.
Pri prenose kompetencií v pôsobnosti štátu do výkonu obcí hrozí teda na jednej strane
riziko, že obce nebudú mať dostatok kapacít na to, aby mohli emancipovane profilovať aj
vlastnú komunálnu politiku – na druhej strane sa však ponúka šanca takej „komunalizácie“
prenesených pôsobností, ktoré môžu podnietiť formovanie vlastnej komunálnej politiky,
založenej na implementácii prostredníctvom kooperujúcich sietí, a tým zároveň aj
posilňovanie sociálneho kapitálu obce.
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III. SOCIÁLNÍ KAPITÁL A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
K diferenciaci českého vysokého školství
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Význam vzdělání bývá obvykle vysvětlován jeho přínosem k ekonomické prosperitě.
Vzdělání je východiskem technologického pokroku a ten je zase převažujícím zdrojem růstu
HDP na 1 obyvatele. Vyšší vzdělání je obvykle spojeno s vyšší flexibilitou a tudíž s nižší
nezaměstnaností. Rostoucí vzdělání má nejen ekonomické přínosy, přispívá k všeobecné
kultivaci společnosti. Od těchto úvah je jen krok k závěru „když dosahovat vzdělání, tak co
nejvyššího.“ Příkladem je kampaň amerického prezidentského kandidáta J. Kerryho s heslem
„Univerzitní vzdělání pro všechny.“ Na druhou stranu se ozývají i pochybnosti. Nevede
kvantitativní nárůst k poklesu kvality? Neuzavírají se šance na postup lidem bez diplomu? Je
masový nárůst „vysokoškolských“ pracovních míst vyvolaný nárůstem náročnosti práce nebo
spíše nárůstem počtu absolventů vysokých škol?1 Zřejmě i zde platí „všeho s mírou.“
Koneckonců nejbohatší země na světě Lucembursko, jejíž HDP na 1 obyv. je více než třikrát
vyšší než v ČR, měla v r. 2001 podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 11 %, tedy
stejně jako ČR (alespoň podle ministerstva školství).2
Jaká je úroveň vzdělanosti v ČR? K mezinárodnímu srovnání této úrovně jsou používány
údaje o podílu obyvatelstva s určitým stupněm dosaženého vzdělání v rámci určitého věkovém
segmentu. Přitom však nejde o údaje o vysokoškolském vzdělání, nýbrž o dosažení tzv.
terciárního stupně vzdělání, což je v našich podmínkách zhruba úroveň vyšší odborné školy
(VOŠ) plus všech tří stupňů vysoké školy (VŠ). Pro srovnání poslouží následující údaje OECD:
Obyvatelstvo s terciárním vzděláním (2002)
procentní podíl v rámci populace 25 – 64 let
Dosažené
vzdělání

ČR

Rakousko

Německo

USA

OECD
průměr

Typ A

x

7

13

29

16

Typ B

x

7

10

9

8

Celkem

12

14

23

38

24

Typ A: vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské)
Typ B: nevysokoškolské pomaturitní studium (VOŠ, VŠ studium nesměřující k udělení titulu)
x … údaje nejsou rozlišeny
Pramen: Education at a Glance. OECD, Paris 2004. Table A3.3

1

Wolfová, A.: Mýtus o vzdělávání. O rizicích přehnané snahy o vysokoškolské vzdělání. Ekonom 37/2004.

2

Údaj o ČR pochází z Výroční zprávy MŠMT za r. 2002, s. 20. Údaje OECD uvádí těchto 11 % za celé terciární
vzdělávání a jeho vnitřní strukturu nerozlišují.
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Na první pohled se tyto údaje jeví jako velmi nepříznivé.3 Tento dojem je však možno
poněkud vylepšit vysvětlením (podle Ústavu pro informace ve vzdělávání), že část odborného
vzdělání, které se v zahraničí uskutečňuje až na terciární úrovni (v našich podmínkách by šlo
o VOŠ), probíhá u nás již na sekundární úrovni (na SOŠ). I přes toto zkreslení je však podíl
obyvatelstva, získávajícího terciární vzdělání, možno hodnotit jako nedostatečný. Konkrétním
záměrem MŠMT je dosáhnout toho, aby v r. 2005 počet studentů, přijímaných do terciárního
vzdělávání, odpovídal 50 % věkové skupiny 19-letých (41 % na vysoké školy a 9 % na VOŠ),
v r. 2009 pak 60 %.4
Jaké podmínky a okolnosti se dají očekávat při dalším rozvoji terciárního vzdělávání? Jeho
nevysokoškolská složka, tj. VOŠ, vykazuje stabilizovaný počet škol, studentů i absolventů a
jejich další nárůst se nepředpokládá. Dohánění světa bude tedy spočívat především
v rostoucím počtu vysokoškoláků. Podívejme se nejprve na kvantitativní vývoj vysokého
školství v posledních letech:5
• počet vysokých škol vzrostl z 23 v r. 1989 na 65 v r. polovině 2004 (z toho bylo 25 škol
veřejných, 4 státní a 36 soukromých),
• počet studentů mezi akad. roky 1989/90 – 2002/03 vzrostl z 89 tis. na 249 tis., z toho na
školách veřejných a státních dosáhl 241 tis., na školách soukromých 8 tis.,
• počet zapisovaných studentů do 1. ročníku (bez doktorských studijních programů) ve druhé
polovině 90. let stagnoval; teprve od r. 2001 začal růst o 10 – 20 % ročně až dosáhl 58,3 tis.
v r. 2002/03, z toho v soukromých VŠ 3,7 tis. (doktorandů asi 5 tis.). Nárůsty zapisovaných
studentů na veřejných školách dosahují okolo 10 % ročně, na soukromých školách se po
astronomických 72 % v r. 2001/02 (což bylo dáno nízkým výchozím základem) odhaduje na
30 % v r. 2003/04.
Odhady MŠMT dále předpokládají vytvoření nabídky pro nové studenty v r. 2005 okolo 60
tis. míst (včetně 5 tis. doktorandů). Ze srovnání tohoto záměru s dosavadním vývojem zápisů
vyplývá dostatečná pružnost nabízené kapacity. To je možno vysvětlit (podle Koncepce
reformy MŠMT):
- jednak zaváděním strukturovaného třístupňového studia, a to zejména vysokým nárůstem
studentů soukromých škol,
- jednak využíváním rostoucí nabídky distančních a kombinovaných forem studia jak na
veřejných, tak i na soukromých školách.
I přes tento kvantitativní nárůst nastupujících studentů považuje ministerská reforma
vysokého školství za jednu ze dvou hlavních priorit „rozšířit nabídku vzdělávacích
příležitostí.“6 Toho by mělo být dosaženo mj. vytvářením veřejných vysokých škol
neuniverzitního typu, a to z „ambiciózních VOŠ.“ Těchto nových veřejných VŠ by mělo být
nejvýše po jedné v každém kraji. Jako první vznikla v r. 2004 Vysoká škola polytechnická

3

Ze 30 zemí OECD je na stejné úrovni jako ČR Polsko, dalších 5 zemí má nižší úroveň (např. Itálie 10 %).
Dlouhodobý záměr MŠMT, s. 3, 14 (záměr je převzat i do Bílé knihy, s. 63, 65), Koncepce reformy MŠMT, s.
41. Podle poslední Výroční zprávy MŠMT (z r. 2004) dosáhl v r. 2002/03 tento ukazatel 36,5 % (s. 73). V USA
bylo dosaženo 50 % v r. 1998/99.
5
Údaje vycházejí z Koncepce reformy MŠMT a z Výroční zprávy o stavu vysokého školství za r. 2002.
4

6

Koncepce reformy MŠMT, s. 29. Kvantifikace je vyjádřena jako výše uvedených 60 % přijatých do terciárního
vzdělávání v r. 2009. Bílá kniha z r. 2001 (s. 65 – 66) předpokládala v r. 2005 počet studentů 250 tis. (z toho 10
tis. na soukromých VŠ). Tohoto počtu již bylo dosaženo v r. 2002/03.
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v Jihlavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT pro r. 2004 navíc obsahuje podporu
zřizování dalších soukromých VŠ za podmínky, že mají širší nabídku studijních programů a
oborů, doporučených Akreditační komisí. V nejnovější aktualizaci pro r. 2005 je podpora
nových veřejných neuniverzitních VŠ ještě zdůrazněna, o vzniku dalších soukromých VŠ
však zde není ani zmínka. Také Koncepce reformy MŠMT (z r. 2004) se o nových
soukromých VŠ nezmiňuje.
Dalším prostředkem ke zvýšení počtu absolventů terciárního vzdělání je přechod od dříve
naprosto převažujícího dlouhého magisterského studia ke strukturovanému třístupňovému
studiu, tj. samostatnému uzavřenému bakalářskému studiu, navazujícímu magisterskému
studiu a doktorskému studiu. V současných počtech studentů (2002/03) sice stále převažují
studenti v dlouhých a navazujících magisterských programech (64 %) nad studenty
v bakalářských programech (27 %),7 vývoj však vykazuje rostoucí počet bakalářů při
stagnujícím (přesněji řečeno od r. 2002 mírně klesajícím) počtu magistrů. Nastupujícím
trendem je tudíž ukončené bakalářské studium s následným odchodem do praxe. Tento vývoj
je explicitně podporován v záměrech MŠMT (vycházejících z Boloňské deklarace z r. 1999),
dokonce s předpokládanou kvantifikací odcházejících bakalářů ve výši poloviny absolventů
bakalářského studia v r. 2005. Jde o projev druhé z výše zmíněných priorit změn ve
vysokoškolském vzdělávání, totiž „rozrůznit nabídku vzdělávacích příležitostí.“
V současnosti však, podle údajů OECD (za r. 2002) ukončuje VŠ v ČR v rámci čtyřletého a
kratšího programu pouze 14 % studentů (např. v Německu 34 %, v Británii naopak 93 %).8
Jedním z nástrojů v rukou VŠ k prosazení většího zájmu o ukončení studia po dosažení
bakalářského titulu, explicitně vyjádřeným v záměrech MŠMT, má být „přesun váhy a
důležitosti“ přijímacího řízení do „výběrového a náročného“ magisterského stupně
s omezeným počtem studentů.9 Dalším, pouze naznačeným, nástrojem je potřeba snížení
neúspěšnosti studentů v bakalářských (a doktorských) programech.10 Výklad obou těchto
nástrojů ve smyslu modifikace nároků na bakalářské studijní programy bude na jednotlivých
vysokých školách jistě velmi různorodý.
Dalším aspektem akceptovatelnosti bakalářského studia jako ukončeného vysokoškolského
vzdělání je jeho uznávání z hlediska zaměstnavatelů. Zde existují výrazně rozdílné přístupy –
od bezproblémového přijetí po úporné odmítání, podložené i úpravou předpisů z požadavků
na „vysokoškolské vzdělání“ na „magisterské vzdělání.“11
Souhrnně vyjádřeno, jedním z očekávaných směrů diferenciace dalšího vývoje vysokých
škol se zdá být nárůst počtu neuniverzitních vysokých škol, a to spíše v důsledku zakládání
nových veřejných škol než nových soukromých škol.
Dalším směrem diferenciace bude začlenění jednotlivých škol v třístupňovém systému
studia. Zde je možno odlišit dvě skupiny škol. Vzhledem k jednoznačnému akcentu na
kvantitativní rozvoj bakalářského stupně se zdá být nepravděpodobným rozsáhlé rozšiřování
stávajících akreditací soukromých škol na magisterský stupeň studia, resp. totéž u
zamýšlených nových veřejných škol. Tato první skupina škol tedy zůstane u bakalářského
stupně s odpovídající výukou.

7

Studenti v doktorských programech činí 9 % (celkový počet zapsaných studentů byl 249 tis.).
Cit. OECD 2004, Table A3.1.
9
Koncepce reformy MŠMT, s. 40/41.
10
V r. 2002 úspěšně ukončilo bakalářský program 8,1 tis. studentů, neúspěšně však 7,7 tis. studentů. Největší
neúspěšnost vykazují technické vědy, hned za nimi je ekonomie (jde ovšem o absolutní, nikoliv relativní údaje).
11
Ministerstvo školství poukazuje na tyto změny zejména v justici, státní správě a ve svém vlastním resortu.
8
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V rámci druhé skupiny škol, tedy škol s magisterským, resp. doktorským stupněm studia
(což jsou především veřejné školy univerzitního typu a několik soukromých škol
neuniverzitního typu), se dá očekávat pokračování trendu nárůstu bakalářů při odpovídající
změně náročnosti bakalářského stupně studia. Diferenciace těchto škol bude probíhat ve
směru jejich zapojení do výzkumu. Dá se očekávat postupná krystalizace škol s širokým
záběrem výzkumu a se špičkovými výsledky (zřejmě především v technických oborech) a
škol spíše vzdělávacích s výzkumem zaměřeným jen do několika málo oblastí.12
Literatura:
České školství v mezinárodním srovnání. Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2003.
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol. MŠMT ČR, Praha 2000. Aktualizace pro r. 2004 a 2005.
Education at a Glance. OECD, Paris 2004. Detto 2003.
Ke společnosti znalostí. Výroční zpráva MŠMT za r. 2002. Ústav pro inf. ve vzdělávání,
Praha 2004.
Koncepce reformy vysokého školství v ČR. MŠMT ČR, Praha 2004.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha). MŠMT ČR, Praha 2001.
Výroční zpráva o stavu vysokého školství za rok 2002. MŠMT ČR, Praha 2003.

12

Bílá kniha klade akcent mírně odlišně, a to na univerzitní a neuniverzitní strukturu vysokých škol (s. 70).
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K teorii lidského kapitálu (vybrané aspekty)
Ing. Dagmar Brožová, CSc., Vysoká škola ekonomická
Ekonomická teorie lidského kapitálu vychází z analýz ekonomů chicagské školy, kteří od
konce 50. let 20. století rozšiřovali ekonomické výzkumy i do oblastí, které původně náležely
jiným společenským vědám. Tato expanze ekonomie zasáhla v 60. letech oblast vzdělání a
otevřela tzv. imperiální období1 ve vývoji této školy. Ekonomové chicagské školy vytvořili
ekonomickou teorii lidského kapitálu, která se stala zásadním příspěvkem pro výzkum
vzdělání a jejíž proslavení a popularizace je spjata se jménem Garyho Beckera.2
Chicagská škola odmítla nahlížet na vzdělání, právě tak jako na zdraví, jako na formu
spotřeby, a na peníze na něj vydané, jako na spotřební výdaje. Vychází z předpokladu, že
výdaje na vzdělání jsou investicí, neboť jsou učiněny se záměrem získat z nich v budoucnu
dodatečný výnos v podobě zvýšených budoucích výdělků. Důležitým aspektem je očekávání,
že získané znalosti zvýší budoucí výdělky. Vzdělání je lidským kapitálem a peníze na něj
vydané jsou penězi investovanými.
Lidský kapitál má, na rozdíl od ostatních druhů kapitálu, specifický (jedinečný) charakter:
je vázán na svého nositele. Člověk jej získává v procesu učení se, který zahrnuje nabývání
znalostí a rozvíjení schopností jak formálním vzděláváním na všech stupních škol, tak
poznatky a zkušenostmi plynoucími z pracovní přípravy, ze školení a praxe při práci i
z ostatních životních aktivit např. z cestování. Lidský kapitál je vzděláváním a kultivací
utvářen na základech přirozeného nadání a talentu a je ovlivňován celou řadou aspektů, např.
prostředím, v němž člověk žije (může být více či méně motivační, více či méně náročné,
apod.), bohatstvím, kterým disponuje, apod. Lidský kapitál je zušlechťován dalšími
osobnostními, ať už fyzickými či psychickými, vlastnostmi, jako jsou např. síla, vytrvalost,
cílevědomost, ctižádostivost, schopnost komunikace. Dotváří jej i způsob chování,
vystupování, oblékání, v neposlední řadě i vzhled jeho nositele: také atraktivnost a krása jsou
součástmi lidského kapitálu.3
Náklady a výnosy z investice
Racionální ekonomické rozhodování vychází vždy z porovnávání soukromých nákladů a
soukromých výnosů rozhodnutí. Soukromé náklady vzdělávání (můžeme uvažovat např.
získání vysokoškolského diplomu absolventem střední školy) představují náklady přímé ve

1

Znamená pronikání ekonomie do původně mimoekonomických oblastí výzkumu.
Pojem lidský kapitál v ekonomii použil M. Friedman (Capitalism and Freedom, 1962). V souvislosti s
ekonomií chudoby se lidským kapitálem, vzděláním a zdravím, zabýval T. W. Schultz (The Economic Value of
Education, 1963, Investment in Human Capital: The Role of Education and Research, 1971, Investing in People:
The Economics of Population Quality, 1980). G. Becker teorii lidského kapitálu rozvinul nejvíce, našel dokonce
odvahu dát tento pojem, který ještě zdaleka nebyl všeobecně přijímán, do názvu jedné ze svých knih (Human
Capital, 1964, The Economic Approach to Human Behavior, 1976, Accouting for Tastes, 1996).
3
Vytrvalý a ctižádostivý pracovník, který je ochoten více pracovat, je pro firmu produktivnější a dosáhne vyšší
mzdy. Pěkný vzhled je důležitý ve všech profesích, kde jsou pracovníci vidět na veřejnosti. Atraktivní pracovník
je pro firmu hodnotnější, protože odráží preference zákazníků, vytvoří větší produkt a firma mu zaplatí vyšší
mzdu. Nejde jen o vrozenou krásu. Ten, kdo dovede vytvořit přitažlivý a na společnost působivý obraz své
osobnosti, bude nepochybně inteligentní a zvládne i ostatní pracovní úkoly. G. Mankiw uvádí, že lidé, kteří jsou
považováni za nadprůměrně atraktivní, vydělávají o 5% více než lidé průměrně pohlední. Ti vydělávají o 5 až
10% více než lidé považovaní za podprůměrně atraktivní (Mankiw, G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 2000, s.
403)
2
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formě výdajů na výuku (školné), placení různých poplatků, nákup učebnic, knih, studijních
pomůcek, atd. Výdaje na ubytování a stravování se do přímých nákladů nezapočítávají, neboť
tyto položky mají charakter utopených nákladů (sunk cost). Člověk je ponese, ať už zvolí
jakoukoli variantu: ať bude navštěvovat vysokou školu nebo zvolí nějakou jinou alternativu,
např. vstoupí na trh práce. Nepřímé náklady mají podobu nákladů obětované příležitosti
(opportunity cost). Záleží na hodnotě času potřebného k získání vzdělání. Za míru této
hodnoty ekonomická teorie považuje ušlé čisté výdělky absolventa střední školy po dobu
vysokoškolského studia, které by byl schopen získat na trhu práce, kdyby na něj vstoupil hned
po dokončení střední školy. Jakožto výnos ze své druhé nejlepší příležitosti jej fakticky
neinkasuje, nýbrž jej svou volbou studovat na vysoké škole investuje do svého vzdělání.
Soukromým výnosem z investice do vysokoškolského vzdělání je zvýšení budoucích
výdělků na trhu práce získávané po dobu celého aktivního pracovního života. Po skončení
studia bude člověk na trhu práce nabízet kvalifikovanější službu práce, vybavenou větším
množstvím lidského kapitálu. Očekávané zvýšení výdělků vychází z předpokladu, že lepší
vzdělání je cestou k lepšími pracovnímu místu s vyšším příjmem. Vedle peněžního výnosu zvýšení příjmu má investice do vzdělání i nepeněžní výnosy spojené s lepším pracovním
místem. Představují např. vyšší společenskou prestiž budoucí práce, nové pracovní a
společenské prostředí, do něhož člověk vstupuje a z něhož vyrůstají i jeho nové společenské
kontakty a vztahy. Investice do vzdělání jsou totiž zároveň investicemi do společenské pozice:
vzdělání ji pomáhá dosáhnout a ona sama je potom nástrojem - prostřednictvím nových
společenských kontaktů, lepšího přístupu k informacím - dalšího zvyšování budoucího
příjmu.4 Společenská pozice s sebou přináší také určitou úroveň obecně kulturní, sociální a
politické participace, určitý způsob života včetně např. účasti na sportovních aktivitách a
preventivní péče o vlastní zdraví. Tyto výnosy jsou mnohem méně exaktně uchopitelné,
nicméně spoluutvářejí kvalitu celé osobnosti nositele lidského kapitálu a jejího
multidimenziálního života.5
Na obr. 1 jsou znázorněny náklady (přímé a nepřímé) a výnosy (peněžní) vysokoškolského
vzdělání. Křivka HH zobrazuje vývoj výdělků, pokud se člověk nerozhodne studovat na
vysoké škole, tedy vývoj výdělků absolventa střední školy, který by vstoupil na trh práce.
Tato křivka je mírně rostoucí: jak se zvyšují roky praxe, tak se zvyšují i výdělky. Přispívá
k tomu i růst zručnosti, která v čase zvyšuje produktivnost pracovníka. Křivka CC pak
znázorňuje nákladové a výnosové toky pětiletého vysokoškolského studia a následujících let
praxe.

4

Pro srovnání viz: T. Veblen: The Theory of the Leisure Class (1899) o tzv. demonstrativní spotřebě, jejímž
cílem není uspokojování reálných potřeb, nýbrž prezentace vlastního společenského postavení (statusu).
5
Kromě soukromého výnosu pro nositele vzdělání přináší vzdělání také společenský výnos, výnos, který se od
nositele externalizuje a odplývá ve prospěch jiných subjektů: rodiny, firmy, společnosti. Z toho plyne, že
vzdělání má charakter pozitivní externality. Zkušenosti ukazují na tendenci, že čím vyšší je úroveň vzdělání
jednotlivce, tím více převažují soukromé výnosy nad těmi společenskými. Opačně - společenský výnos je díky
pozitivní externalitě vyšší než soukromý - je tomu ve dvou případech: (1) kdy žák jen obtížně dosahuje alespoň
průměrného vzdělání a (2) v případě výjimečně nadaných, talentovaných a vzdělaných lidí, kteří jsou schopni
přinášet nové myšlenky a poznatky, které zlepšují výrobu zboží a služeb a utvářejí podnětnější a inspirativnější
prostředí pro ostatní. Prospěch z toho má firma, která dosáhne vyšších zisků, později i ostatní firmy v oboru,
které zavedou pokročilejší technologii a začnou vyrábět kvalitnější výrobek. Kvalitnější zboží následně zvyšuje
užitky všem spotřebitelům. Schumpeterovská nepřivlastnitelnost invence zvyšuje blahobyt celé společnosti.
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Obr. 1: Náklady a výnosy vysokoškolského vzdělání

Upraveno, viz: McConnell,C. R., Brue, S. L.: Contemporary Labor Economics, McGraw –
Hill, 3rd ed., USA 1992, s. 85
Plocha (1) pod horizontální osou představuje přímé náklady studia (tj. negativní důchody) a
plocha (2) znázorňuje nepřímé náklady (ušlé výdělky) vysokoškolského studia. Součet ploch
(1) + (2) pak představuje celkové náklady investice do vzdělání. Plocha (3) - rozdíl mezi
křivkami HH a CC - představuje zvýšení výdělků, resp. dodatečné výdělky v průběhu celého
ekonomicky aktivního života člověka, které plynou z absolvování vysokoškolského stupně
vzdělání. Křivka CC je po získání diplomu a vstupu na trh práce rovněž rostoucí, ovšem
tempo růstu je vyšší než u křivky HH, tedy vzdálenost mezi křivkami CC a HH se s postupem
času zvětšuje.
Problém v porovnávání nákladů a výnosů z investice spočívá v tom, že obojí probíhá
v různých časových obdobích. Mezi vynakládáním nákladů na vzdělání a získáváním z něj
plynoucích výnosů existuje časový posun. Aby bylo možné porovnat náklady a výnosy
vysokoškolského vzdělání v přítomnosti, je nutné budoucí výdělky diskontovat. Časová
diference je důvodem pro uplatnění čisté současné hodnoty toku budoucích výnosů (net
present value).
Diskontování vyplývá z časové preference (time preference): většina lidí dává přednost současné spotřebě
(užitku dnes) před spotřebou budoucí (užitkem zítra), neboť budoucí spotřeba je vzdálená a je spjata s nejistotou.
Užitek dnes má proto pro člověka vyšší hodnotu než užitek v budoucnosti. Budoucí spotřeba naopak má pro
člověka nižší současnou hodnotu, proto i očekávané budoucí důchody mají dnes hodnotu nižší. Mírou časové
preference je úroková míra.
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Net Present value
Současnou hodnotu toku očekávaných budoucích výnosů (PV) plynoucích z investice do
vzdělání zjistíme následovně:
(1)

kde E …tok očekávaných budoucích důchodů (zahrnuje i náklady jako záporné výnosy )
v jednotlivých letech
n …očekávaná délka důchodového toku
i …úroková míra.
Rozhodování investovat do vysokoškolského vzdělání zvažuje náklady i výnosy. V systému
současné hodnoty jsou náklady zohledněny jako negativní výdělky. Tedy po dobu studia na
vysoké školy budou výdělky (E0 až E4) negativní sumou přímých a nepřímých nákladů
nasbíraných v letech studia. Pro každý další následující rok budou výdělky již pozitivní.
Výsledkem takto interpretovaného systému je výpočet tzv. čisté současné hodnoty toku
budoucích výnosů (PV = NPV).
Tedy pro absolventa střední školy, který v 19 letech začal studovat na vysoké škole
v pětiletém studiu, při očekávané délce důchodového toku (tj. délce aktivního pracovního
života) 45 let a odchodu do důchodu v 65 letech bude PV :

Investičním kriteriem je potom vztah PV > 0 : člověk by měl investovat, jestliže čistá
současná hodnota toku budoucích výnosů je větší než nula. Kladná hodnota znamená, že
současná diskontovaná hodnota výdělků převyšuje současnou diskontovanou hodnotu
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nákladů. Když výnosy převyšují náklady, rozhodnutí investovat je racionální. Je-li čistá
současná hodnota negativní, náklady převyšují výnosy a investování není ekonomicky
opodstatněné.
Internal Rate of Return.
Vnitřní míra výnosu - r je alternativním nástrojem pro rozhodování o investování. Je to
taková míra výnosu, při které je čistá současná hodnota investic do lidského kapitálu právě
rovna nule. Vnitřní míra výnosu r je rovna současné hodnotě budoucích nákladů a výnosů
tehdy, když čistá současná hodnota investic do lidského kapitálu je nulová.
Na rozdíl od tržní úrokové míry i v rovnici (1), zjišťujeme, pro jakou úrokovou míru r platí,
že čistá současná hodnota budoucích nákladů a výnosů je právě rovna nule.
Modifikovaná rovnice pak má následující podobu:
(2)

kde
r … je maximální vnitřní míra výnosu, při níž se vyplatí vypůjčit si prostředky k financování investic do
lidského kapitálu.

Investičním kritériem je potom rovnost vnitřní míry výnosu r a tržní úrokové míry i jakožto
ceny zápůjčního kapitálu: r = i. Jestliže r > i, je investice zisková (např. když si půjčíme
zápůjční prostředky za 10% úrokovou míru při vnitřní výnosové míře z investice 15%), pokud
by bylo r < i, byla by investice do lidského kapitálu ztrátová. Aby byla investice zisková,
vyplatí se využít všechny investiční příležitosti až do bodu, v němž je r = i.
Tento model nákladů a výnosů z investice do lidského kapitálu ukazuje důležité vztahy
mezi některými veličinami a naznačuje určité obecné závěry.
1. Délka toku důchodu.
Čím delší je tok očekávaných budoucích výdělků (po realizaci investice), tím
pravděpodobnější je, že čistá současná hodnota investice bude kladná (PV > 0), za jinak
stejných podmínek. Alternativně vyjádřeno, čím delší bude tok výdělků, tím vyšší vnitřní
výnosová míra. Z toho plyne, že investice učiněné do lidského kapitálu později v životě mají
nižší současnou hodnotu a nižší vnitřní výnosovou míru. To vysvětluje, proč zejména mladí
lidé jsou ochotni investovat do vzdělání a rovněž do geografické mobility. Vysvětluje to i
diferenciaci výdělků, která existuje mezi muži a ženami. Účast žen na trhu práce bývá
obvykle diskontinuitní. Po dokončení vzdělání a nedlouhé době na trhu práce mají děti a
věnují se jejich výchově. To (diferencovaně) zkracuje tok jejich budoucích výdělků, snižuje
jejich čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosovou míru z investice. Jejich ekonomické
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podněty na investování do lidského kapitálu jsou proto slabší. Jejich diskontinuitní účast na
trhu práce snižuje i zájem zaměstnavatelů na investování do jejich pracovní přípravy.
2. Výše nákladů.
Čím nižší jsou náklady na investici do lidského kapitálu, tím je zisková pro větší počet lidí,
za jinak stejných podmínek. Pokud by se snížily náklady na investování, mohli bychom
očekávat zvýšení zájmu o studium. Výše nákladů je rovněž jedním z důvodů, proč mají starší
lidé menší zájem investovat do lidského kapitálu. Protože výdělek s věkem roste, jsou jejich
náklady příležitosti vyšší než u mladších lidí. Máme tedy dva důvody, proč jsou starší lidé
ochotni méně investovat: délka jejich toku budoucích důchodů se s rostoucím věkem snižuje a
náklady příležitosti jejich studia se zvyšují.
3. Rozdíly ve výdělcích.
Čím větší jsou rozdíly ve výdělcích mezi středoškoláky a vysokoškoláky, tím více lidí bude
investovat do vysokoškolského vzdělání, za jinak stejných podmínek.
McConnell a Brue ve své knize uvádějí, že empirické studie odhadovaly v 80. letech 20. století vnitřní míru
výnosu z investic do lidského kapitálu na úrovni college education v intervalu od 10 do 15%. Odhady G.
Beckera v jeho klasickém díle Human Capital se pohybují mezi 13 a 15% (to bylo v 60. letech 20. století).
McConnell, C. R., Brue, S. L.: Contemporary Labor Economics. McGraw-Hill, 3rd ed., USA 1992, s.92. Becker,
G.: Human Capital, 2d ed., New York, National Bureau of Economic Research 1975, kap. 4

Pokud rozdíl mezi průměrnými výdělky středoškoláka a vysokoškoláka motivuje
k investicím, dá se očekávat zvyšování nabídky práce vysokoškoláků a s tím i pokles jejich
budoucích výdělků. To by znamenalo i pokles vnitřní míry výnosu z investic do lidského
kapitálu v budoucnosti. Pokud je uváděná průměrná 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 blahobyt celé
společnosti.
Poptávka po investicích do lidského kapitálu, nabídka zápůjčních fondů a individuální
rovnováha
Pro naši další analýzu použijeme vnitřní míru výnosu r , resp. závěr, že do lidského kapitálu
se vyplatí investovat tak dlouho, dokud se vnitřní míra výnosu nevyrovná s tržní úrokovou
mírou (r = i). Jak se bude vyvíjet mezní vnitřní míra výnosu - dodatečné výnosy
z dodatečného vzdělávání - s rostoucími investicemi do lidského kapitálu tj. s rostoucím
počtem let vzdělávání ? S růstem počtu let vzdělání bude míra výnosu klesat, tedy funkce
mezní míry výnosu z investic do lidského kapitálu bude klesající, negativně skloněná (viz obr.
2). Příčiny jsou následující:
Klesající mezní výnosy (mezní užitky).
Investice do lidského kapitálu (vzdělání) nejsou výjimkou a rovněž podléhají obecnému
ekonomickému zákonu tzv. klesajících výnosů. Znamená to, že celkové znalosti a poznatky
vyprodukované vzděláváním rostou pomaleji než množství vzdělání (tj. roky vzdělávání).
Zároveň, že dodatečné znalosti a dovednosti s růstem množství vzdělání klesají. Tedy i
přírůstek výdělků, tj. mezní výnos z každého dodatečného roku vzdělávání se zmenšuje a
míra výnosu tak klesá. Tak jako firma kombinuje fixní zdroje s variabilními vstupy, aby
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vyprodukovala výstup, každý člověk má určité genetické predispozice pro rozvoj svých
fyzických a duševních schopností a tyto kombinuje se vstupy vzdělávání s cílem
vyprodukovat výstup použitelný na trhu práce. Pokud budeme považovat predispozice
každého determinované geny (IQ) a prostředím (prostředím rodiny a společnosti) za fixní
zdroje a dodatečné variabilní vstupy budou roky vzdělávání, výsledkem bude rostoucí
množství vyprodukovaného lidského kapitálu, přičemž nové poznatky a schopnosti získávané
jednotlivcem budou stále menší. Klesající mezní výnosy znamenají, že míra výnosu bude s
dodatečnými investicemi do lidského kapitálu (do dodatečných roků vzdělávání) klesat.
Délka pracovního života je omezená.
Člověk disponuje určitým omezeným množstvím času, který může věnovat vzdělávání a
pracovní kariéře. Čím více let investuje do vzdělávání, tím méně mu jich zůstane k získávání
užitků z dodatečného důchodu, plynoucího z investic do vzdělání. Tím menší je míra výnosu
z investice.
Rostoucí mezní náklady.
Dalším důvodem k vysvětlení klesající vnitřní míry výnosu s dodatečným vzděláváním jsou
náklady, které mají s dodatečným vzděláváním tendenci růst. Jednak přímé osobní náklady na
vzdělávání s růstem stupně vzdělání rostou: zatímco veřejná podpora základního a středního
vzdělání tyto náklady stlačuje, vysokoškolské vzdělání už představuje značné zvýšení nákladů
pro studenta. A jednak s tím, jak se člověk stává vzdělanějším a získává kvalitnější pracovní
příležitosti, tak rostou jeho nepřímé náklady, tj. náklady obětované příležitosti. Pro držitele
bakalářského stupně vzdělání jsou rozhodně vyšší než pro maturanta.
Výsledkem působení těchto tendencí je, že s rostoucím množstvím vzdělání, s rostoucími
investicemi do vzdělávání, mezní vnitřní míra výnosu klesá (viz obr. 2).
Obr. 2 : Vývoj mezní míry výnosu z investic do vzdělání
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Poptávka, nabídka a individuální rovnováha
Při odvození poptávky po lidském kapitále 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 když
r > i. Neboli do lidského kapitálu je výhodné investovat tak dlouho, dokud se mezní vnitřní
míra výnosu nevyrovná s úrokovou mírou: r = i .
Naším druhým východiskem následně budiž, že člověk, když si půjčuje zápůjční kapitál
k investování do svého vzdělání, je „price-taker“ a za vypůjčené prostředky platí cenu - tržní
úrokovou míru. Individuální nabídka zápůjčních prostředků se mu proto jeví jako dokonale
elastická ve výši tržní úrokové míry. Např. při úrokové míře i1 bude individuální nabídka s1 a
rovnováha, kde 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
individuální poptávky po lidském kapitálu. Křivka individuální poptávky po lidském kapitálu
je totožná s klesající křivkou mezní vnitřní míry výnosu z investice dHC = r (viz obr. 3). Mezní
vnitřní míra výnosu z investice je tou nejvyšší cenou, kterou je vypůjčující si subjekt schopen
a ochoten zaplatit za vypůjčené prostředky. 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. 3 : Odvození křivky poptávky po lidském kapitálu

Poptávka po lidském kapitálu a nabídka zápůjčních fondů vysvětlují, proč jsou různí lidé
ochotni investovat do různých množství kapitálu, tedy získávat různé množství vzdělání.
Pozornost zaměříme na následující tři faktory:
1) rozdíly ve schopnostech, nadání a talentu,
2) odlišná schopnost transformovat získané znalosti a poznatky ve výdělky z trhu práce, tj.
nejistota výdělku a diskriminace, a
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3) 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. 4).
Obr. 4 : Schopnosti a investice do lidského kapitálu

eA eB roky vzdělávání
Tento znak, že pro schopnější a nadanější lidi je racionální získávat více vzdělání než pro ty
méně schopné, kopíruje i výdělková diferenciace. Při tom samém množství (např. eA
vzdělání) je z grafu zřejmé, že Bedřich z něj získá více, má vyšší míru výnosu než Adam a
tím 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 překážka (zakládající vyšší pravděpodobnost problémů se získáním pracovního
místa) znemožňující prodat na trhu práce poznatky nabyté vzděláním. Diskriminační překážka
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
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vzdělání bude u Adama nižší než u Bedřicha. Adamova poptávka po lidském kapitálu 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 (viz opět obr. 4).
3. Přístup k fondům. Budeme nyní předpokládat stejné poptávkové funkce po lidském
kapitále u Adama i u Bedřicha ( dA = dB), přičemž odlišnost bude v přístupu obou 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. 5). Příslušnost k rodině
s větším majetkem a vyššími příjmy znamená větší a výhodnější možnosti k přístupu
k zápůjčním fondům.
Obr. 5: Přístup k zápůjčním fondům a investice do lidského kapitálu

Rovněž samotné instituce, které poskytují zápůjční prostředky, se mohou chovat
diskriminačně. Pokud u některých skupin pracovníků budou očekávat problémy při získávání
zaměstnání odpovídajícího nabytému vzdělání na trhu práce, 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 bez
problémů mohou získat zápůjční prostředky za nižší cenu.
Nedokonalosti kapitálového trhu.
Kapitálové trhy vykazují určitou 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
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k dispozici „sám o sobě“, tj. ve hmotné podobě 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
do ceny zápůjčních prostředků. Nejenže zápůjční prostředky jsou pro investování do lidského
kapitálu dražší, půjčovatelé mohou vzhledem k rizikovosti těchto transakcí výrazně omezovat
množství prostředků určených na tento typ půjček. Za těchto podmínek potom velikost
investic do lidského kapitálu závisí na bohatství a důchodech příslušných subjektů, event.
jejich rodin.
Existují rovněž odlišnosti ve výnosech ze vzdělávacích investic: i když výnosy
vysokoškoláků jsou v průměru vyšší než středoškoláků, mnoho z nich ani toho průměru
nedosáhne. Tato nejistota rovněž zvyšuje rizikovou prémii zatěžující výpůjčky.
Relativní nepřiměřenost trhu kapitálu vzdělávacím investicím má svoje důsledky. Vzhledem
k rizikům se finanční instituce jednoduše mohou rozhodnout prostředky na vzdělávací
investice neposkytovat. Nebo jsou tyto výpůjčky vázány na příjem a bohatství celé rodiny. To
znamená, že finančně dobře situované rodiny získají půjčku pro své dítě za výhodnějších
podmínek.
Další důležitou implikací nedokonalého fungování kapitálového trhu je otevření prostoru
pro aktivitu státu. Pokud by se stát chtěl angažovat 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 státních 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 té poslední peněžní jednotky k národnímu produktu převyšuje příspěvek poslední
jednotky reálného kapitálu. To znamená nedostatečnou - suboptimální alokaci investičních
zdrojů do lidského kapitálu a nižší blahobyt pro všechny.
Pracovní příprava
Velkou část schopností a dovedností, které člověk uplatňuje na trhu práce, však získává
nikoli formálním vzděláváním, nýbrž pracovní přípravou. Takový trénink bývá většinou
formální, 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 pracovník transferabilní do jiné firmy.
Všeobecná příprava zvyšuje produktivitu pracovníka pro všechny 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.
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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
obvykle zaplatí vyšší mzdovou sazbu v souladu s jeho vyšší produktivitou. Pracovník by totiž
mohl odejít do jiné firmy, kde může tyto schopnosti uplatnit a která je zaplatí. Ve formě vyšší
mzdové sazby tak pracovník dostane zaplaceny náklady, které investoval do své pracovní
přípravy. Naopak firma nese náklady speciální přípravy. Ta má význam jen pro firmu, která ji
provádí, a není přenosná 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. 6a. Wu a MRPu značí mzdovou sazbu a příjem
z mezního produktu práce netrénovaného 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
pokryje pracovníkovi jeho náklady přípravy. Pokud firma náklady přípravy nenese, nemůže
získávat ani výnosy z ní.
Obr. 6 : Náklady a výnosy pracovní přípravy
a) všeobecná příprava

V případě speciální přípravy je situace jiná. Absence transferability 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
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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 > wp´ >
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 explicitních (psaných) a
implicitních (nepsaných) smluv při tvorbě mezd. Reprezentanty tohoto přístupu jsou američtí
ekonomové Arthur Okun a Costas Azariadis,6 kteří patří k proudu nové keynesovské
ekonomie. S cílem snižovat transakční náklady související s nájmem práce firmy
upřednostňují dlouhodobější explicitní kontrakty mezi firmou a pracovníky. V jejich rámci
pak, ve snaze udržet si určité pracovníky i v případě potíží firmy na trhu, chrání jejich mzdy
před výkyvy poptávky a motivují je perspektivou platového růstu a kariérního postupu (v
podobě implicitních nepsaných smluv mezi firmou a pracovníkem). Zájem firem neztratit
vyškolené pracovníky a participovat na výnosech z investic do jejich lidského kapitálu, je
jedním z důvodů, proč se práce transformuje z variabilního výrobního faktoru v tzv. quasifixní výrobní faktor.7 Mzdové strnulosti na trzích práce - když mzdy neklesají ani v situaci
poklesu poptávky - pak brání přirozenému vyčišťování trhů práce.
Obr. 6 : Náklady a výnosy pracovní přípravy
b) speciální příprava

6

Azariadis, C.: Implicit Contracts und Underemployment Equilibria. Journal of Political Economy, vol.83(6),
1975
7
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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Některé aspekty kritiky teorie lidského kapitálu
Investice nebo spotřeba? První skupina kritických hlasů se zaměřuje na měření míry
výnosu z investic do lidského kapitálu s námitkou, že není správné všechny výdaje na
vzdělání považovat za investiční, neboť část z nich jsou výdaje spotřební.
Rozhodnutí studovat vysokou školu je podle nich mnohem širší a komplexnější, než je
pouze zvažování očekávaného zvýšení produktivity a s tím souvisejících výdělků. Např. když
někdo studuje kurz české literatury 19. století, formuje to jeho zájem, vkus a celou osobnost.
Získává tím jak okamžité, tak dlouhodobější spotřební užitky v podobě rozšíření a obohacení
zájmu, zálib a aktivit. Zároveň s tím nabývá umění dobře se verbálně vyjadřovat i dobře psát,
a to jsou schopnosti, které zvyšují jeho hodnotu na trhu práce, zvyšují jeho produktivitu i jeho
výdělky. Diskutovaným problémem je, jak z ceny kurzu oddělit tu část výdajů, která má
charakter spotřeby. Jestliže je ovšem spotřební komponenta výdajů pomíjena a všechny
výdaje jsou považovány za investiční, pak to podle kritiků vede k podhodnocení míry výnosu
z investic do vzdělání.
Nepeněžní užitky. Při výpočtu vnitřní míry výnosu se v případě výnosů jednoduše
srovnávají rozdíly ve výdělcích např. maturanta a vysokoškoláka. Ale práce středoškoláka a
vysokoškoláka má i jiné odlišné aspekty - těmi jsou jak nepeněžní užitky, tak míra
zajímavosti, přitažlivosti a společenské prestiže práce. Míra výnosu, která se opírá pouze o
výdělky, nebere v úvahu komplexní užitky, které ze vzdělání plynou, a proto je míra výnosu
z investic do lidského kapitálu opět podhodnocená.
Problém schopností. Někteří kritikové odlišují dva aspekty schopností. Pod pojmem
schopnosti rozumí vrozené vlohy, IQ, vlastní disciplínu, motivaci. Přidávají pak ještě další
faktory, jako např. bohatství rodiny, relevantní kontakty rodiny se subjekty na trhu práce
apod. To jsou na jedné straně faktory, které determinují velikost investice do lidského
kapitálu, na straně druhé působí i samostatně a ovlivňují dodatečné výdělky i bez dodatečného
vzdělávání. Nebo řečeno jinak, při stejné úrovni dosaženého vzdělání jsou to právě tyto
faktory, které určují velikost dodatečných výdělků získaných na trhu práce. Ukazují, že vyšší
výdělky nemusí být jen výsledkem vzdělávacích investic, nýbrž rovněž individuálních
schopností uplatnitelných na trhu práce, jakož i dalších faktorů, schopných ovlivnit budoucí
výdělky. Z tohoto hlediska, pokud bychom přičetli těmto schopnostem určitou sílu, pak by se
míra výnosu ze vzdělávacích investic jevila jako nadhodnocená.
Z výše uvedeného plyne, že pokud by vzdělání bylo důvodem vyšších výdělků, jak tvrdí
teorie lidského kapitálu, pak by zajisté mělo smysl získávat vyšší vzdělání a více tréninku pro
ty, kteří mají nízké vzdělání a nízké důchody. Pokud bychom ale vyšli z hypotézy, že
primární determinantou vyšších výdělků jsou schopnosti, pak máme vysvětlení, proč politiky
rostoucích výdajů na vzdělávání nízkopříjmových skupin mají jen limitovaný úspěch.8
Hypotéza signalizace. Vychází z předpokladu, že vzdělání ovlivňuje výdělky, nikoli však
změnou produktivity na trhu práce, nýbrž už samotným determinováním pracovního místa a
tím i výdělku.9 Zaměstnavatelé používají dosaženého vzdělání jako nenáročný způsob
identifikace schopností pracovníka. Vysokoškolský diplom sám o sobě zaměstnavateli cosi
signalizuje: jeho držitel bude mít pravděpodobně vyšší schopnosti, protože ho obvykle
získávají schopnější lidé, zatímco ti méně schopní na něj nedosáhnou. Pro firmy je tak
racionální interpretovat vysokoškolské vzdělání jako signál vyšších schopností. A to nejen ve
8
9

viz McConnell G. R., Brue, S. L.: Contemporary Labour Economics, kap. 4, s.111.
viz Spence, M.: Job Market Signaling.Quarterly Journal of Economics, August 1973
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smyslu vrozených schopností. Vypovídá o úrovni znalostí a vědomostí, o umění myslet a
komunikovat, o adaptabilitě a ochotě učit se, o spolehlivosti, cílevědomosti a motivaci. Právě
tyto přednosti museli nositelé diplomů při studiu prokázat a dá se proto očekávat, že si je
přinesou i do pracovního procesu. Když někdo získá vysokoškolský diplom, pak tím dále
signalizuje, že zvládl určitý objem poznatků v určitém čase, a je tedy také schopen rychle
přijímat další nové poznatky. Jeho následná pracovní příprava bude pravděpodobně
vyžadovat nižší náklady než u někoho, kdo přijímá nové poznatky obtížněji.
Vysokoškolský diplom se tak stává důvěryhodnou vstupenkou k dobře placenému
pracovnímu místu s možnostmi dalšího vzdělávání a kariérního postupu. Méně vzdělaní
pracovníci nemají na tyto pozice přístup proto, že nemají příslušný certifikát, který by
potvrdil oprávněnost jejich nároku na příslušnou pozici. Tak je zvýšení výdělku platbou za
příslušný doklad, nikoli za vyšší produktivitu. Je-li část dodatečného výdělku připisována
signalizaci, pak je míra výnosu z investic do vzdělávání opět nadhodnocená.
Pozitivní externalita vzdělání. Tyto kritiky se opírají o artikulaci vzdělání jakožto
společenské pozitivní externality. Ze vzdělání kromě soukromého výnosu pro samotného
nositele odplývají ještě společenské výnosy ve prospěch dalších subjektů. Jsou to výnosy,
které se externalizují od samotného nositele vzdělání ve prospěch jeho rodiny, firmy či celé
společnosti. Např.
a) Vzdělanější pracovníci vyrobí větší produkt: tím získají nejen vyšší mzdu, zároveň zvyšují
příjmy státu z daní a tím i životní úroveň celé společnosti.
b) Více vzdělaní pracovníci trpí méně nezaměstnaností než ti méně vzdělaní. Ti potom
dostávají sociální kompenzace od státu a zvyšují tím jeho výdaje. Společnost má tak
užitek z investic do vzdělání, neboť potom může vydávat méně na programy státu
blahobytu.
c) Se vzděláním se zvyšuje míra politické a kulturní participace, lidé lépe rozumějí
politickým rozhodnutím a dovedou vyjádřit svůj názor. Zvyšuje se tak politická
gramotnost i kulturní úroveň populace, politické procesy mohou lépe zvyšovat blahobyt
celé společnosti.
d) Vyšší vzdělání přináší i mezigenerační užitky. Více vzdělaní rodiče vytvářejí kvalitnější a
náročnější prostředí pro své děti, poskytují jim lepší péči, vedení a mají větší požadavky
na jejich vzdělání.
e) Více vzdělaní lidé objevují a vynalézají a tím přispívají ke zvyšování technické a
technologické úrovně výroby, která se projeví v růstu produktivity, vyšších ziscích i
daních a rovněž v lepším uspokojování potřeb a zvyšování užitků spotřebitelů.
Vezmeme-li v úvahu tyto další výnosy z lidského kapitálu, pak společenská míra výnosu
z investic do lidského kapitálu ještě zvyšuje tu soukromou a působí ve smyslu podpory
realokace zápůjčních fondů ve prospěch lidského kapitálu. Tím by vzrostla společenská
alokační efektivnost i společenský blahobyt. Externí společenské užitky plynoucí ze vzdělání
zároveň hovoří ve prospěch státní podpory vzdělání prostřednictvím veřejných politik a
veřejných zdrojů.
Kritické hlasy naznačují, že teorie lidského kapitálu není přijímána bez výhrad. Přesto však
lze nalézt určitý názorový soulad. Ten první hned v tom, že tato teorie je akceptována jakožto
východisko pro další zkoumání lidského kapitálu. Rovněž tak je všeobecná shoda v tom, že
existuje pozitivní vztah mezi vzděláním a výdělky. Příčiny i míra tohoto pozitivního vztahu
však dále zůstávají předmětem diskusí. Empirické testy potvrzují, že více vzdělání a tréninku
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přináší větší výdělky. Z toho se dovozuje, že dodatečné vzdělání a trénink zvyšují
produktivitu pracovníka a tedy vedou ke zvýšení výdělků. Je to ale skutečně tak ? Nebo více
vydělávají ti schopnější a více motivovaní ? Jakou roli v tom hraje skutečnost, že někoho
určitá práce baví a jiného nikoli? Tyto otázky navozují ještě jednu: může být teorie lidského
kapitálu použita jako východisko pro veřejné politiky ? Pochybnosti o tom přinesl již výše
diskutovaný problém - pokud by totiž výdělky primárně závisely nikoli na vzdělání, ale na
schopnostech, pak by se zvyšování veřejných výdajů na vzdělání s cílem změnit rozdělení
důchodů ve společnosti míjelo účinkem. Některé z výše uvedených otázek se pokouší řešit
multifaktorový přístup k lidskému kapitálu.
Modifikovaný model lidského kapitálu: multifaktorový přístup.
Názor, že formální vzdělávání a pracovní příprava neposkytují dostatečné vysvětlení pro
výši výdělků, vedl k přesvědčení, že určujících faktorů je mnohem víc. Byl vyvinut
multifaktorový model,10 který zahrnul ještě dodatečné faktory: schopnosti, rodinné prostředí,
ochota využívat příležitosti a nést riziko, a konečně náhodné faktory.
1. Schopnosti. Schopnosti podléhají tzv. normálnímu rozdělení a samy o sobě jsou
multidimenzionálním faktorem. Mají různé formy, např. vrozená inteligence (IQ), fyzická
obratnost, cílevědomost, vytrvalost, atd. Mohou být buď genetického původu, nebo mohou
být determinovány prostředím. Schopnosti mohou ovlivňovat výdělky buď přímo, tedy
nezávisle na investicích do lidského kapitálu, anebo nepřímo, prostřednictvím svého vlivu na
optimální množství a kvalitu dosaženého vzdělání.
Přímý vliv. Lidé jsou obecně odměňováni podle toho, jak jejich schopnosti přispívají
k výstupu firmy. Čím lepší schopnosti, tím vyšší mezní produkt a tím vyšší výdělky. Lidé
s vyšší inteligencí mnohem častěji studují na vysokých školách než ti méně inteligentní.
Pokud však člověk s vyšší inteligencí na vysokou školu nejde, přesto může očekávat v praxi
vyšší výdělky než ten méně inteligentní. Příčinou jsou právě rozdíly ve schopnostech.
Komplementarita jednotlivých forem – elementů schopností má ve svém důsledku
multiplikativní účinek: přidání jednoho elementu násobí produktivitu těch ostatních.
Nepřímý vliv. Schopnosti ovlivňují výdělky prostřednictvím svého vlivu na rozhodování o
investicích do lidského kapitálu. Lepší schopnosti se přenášejí do vyšší poptávky po
vzdělávacích investicích. Zaměstnavatelé mají větší zájem investovat do pracovní přípravy
schopných lidí než těch méně schopných. Zároveň míra výnosu z každého roku formálního
vzdělávání nebo pracovní přípravy je vyšší pro ty, kteří mají lepší schopnosti. Lidé s většími
schopnostmi disponují větším množstvím lidského kapitálu než ti méně schopní.
2. Rodinné prostředí. Podmínky rodinného prostředí se liší v různých aspektech: důchod
rodiny a její bohatství, vzdělání a zaměstnání rodičů, počet dětí v rodině a další. Vliv
rodinného prostředí lze rovněž rozdělit na přímý a nepřímý.
Přímý vliv. Přímým vlivem rodiny na výdělky může být zaměstnání členů rodiny v rodinné
firmě. Kontakty rodiny mohou svým synům a dcerám zajistit výnosné pozice. Mají takto
rovněž exkluzivní přístup k informacím.
Nepřímý vliv. Rodinné prostředí ovlivňuje jak poptávku po vzdělávacích investicích, tak
cenu nabízených zápůjčních fondů. Rodiče s vyššími příjmy mívají obvykle i vyšší vzdělání,
a proto vytvářejí náročnější prostředí pro své děti. Ukazují jim důležitost vzdělání pro jejich

10

Viz Atkinson, A.B.: The Economics of Inequality, 2d ed., Oxford, Clarendon Press, 1983, s. 120 a další.
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budoucí profesní kariéru i životní úroveň. Vybírají si kvalitní školy a pro své děti poptávají
hodně formálního vzdělání.
Rodinné prostředí také usnadňuje přístup k prostředkům pro vzdělávací investice. Rodiny
s vyššími příjmy mohou financovat vzdělání dětí ze svých příjmů, popř. z úspor. Nesou tedy
náklady příležitosti v podobě nenakoupeného zboží či úroku. Rodiny s nízkými příjmy si musí
půjčit na nedokonale konkurenčním trhu zápůjčních fondů pravděpodobně za vyšší úrokovou
míru.
3. Ochota využívat příležitosti a nést riziko. Záleží na aktivním přístupu, odvaze i přístupu
k riziku.
4. Náhodné faktory, např. náhoda, štěstí. Také štěstí může ovlivnit získání dobře placeného
místa.
Obr. 7 : Multifaktorový model determinace výdělků:

Upraveno, viz Atkinson, A. B., cit. dílo, s. 122
Multifaktorový přístup rozvíjí a obohacuje základní přístup k teorii lidského kapitálu, který
vysvětluje rozdíly ve výdělcích diferencovaným přístupem k investicím do vzdělání.
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Sociální investování v občanském sektoru
Ing. Marie Dohnalová, CSc., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Lidská solidarita a občanská společnost
V lidské společnosti byly vždy vykonávány spontánní činnosti v zájmu pomoci ostatním.
V posledních letech se těmto aktivitám věnuje větší pozornost, začínají se chápat jako
samostatná oblast společenského života a označují se jako část občanské společnosti vedle
státní sféry a trhu. Občanskou společnost chápu jako „oblast institucí, organizací a jedinců
v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně
sdružovat s cílem prosadit společné zájmy“ (Holloway 2001, s. 5). Občanská společnost
vytváří podmínky účasti na veřejném životě tak, jak to každý jedinec považuje za smysluplné.
Co chtějí jednotliví lidé sami od sebe společně dělat, a to v zájmu společnosti a druhých.
Zejména tam, kde se jedná o výčet subjektů odlišných od státních i od soukromých
ziskových, se setkáváme s označením občanský (třetí) sektor.
Většina sociálních vědců se shoduje na hlavních socio/politických/ekonomických sektorech
v zemi. Společnost může být analyzována jako produkt veřejného sektoru (stát), jako
soukromý sektor (trh) a jako občanská společnost (nestátní a neziskový občanský sektor).
Pohled na občanskou společnost jako na jeden ze sektorů.
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Ze tří sektorů je nejlépe chápána role, účel a struktura sektoru státního, veřejného. Je to
sektor, který vládne a řídí. Kontroluje legitimní používání donucení. Dostatečně srozumitelný
je i tržní soukromý sektor, který vytváří bohatství jednotlivců a organizací prostřednictvím
zboží a služeb. Zahrnuje výrobu, obchod a ostatní druhy ziskového podnikání. Problémy
s definicí a v chápání způsobuje sektor třetí, nazývaný jako „občanská společnost“.
Organizace vytvořené občany nemají za cíl vládnout ostatním lidem, ani dosahovat zisku.
Zjednodušeně je pojem občanský sektor používán k popisu organizací, které nejsou částí státu
a které nebyly založeny za účelem dosahování zisku.
Co odlišuje občanský sektor od privátního a veřejného sektoru je skutečnost, že organizace,
které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů a těch,
kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou odděleny od státu a trhu a zahrnují
nejrozmanitější formy skupin, sdružení, spolků, svazů a společností. Ve všech organizacích
občané sdílejí hodnoty a oddanost dané činnosti společně s ostatními občany. Pojem občanský
vyjadřuje možnost privátní volby každého jedince být aktivní pro veřejný prospěch. Cílovou
funkcí občanského sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku.
Důvěra a sociální kapitál
Většina lidí souhlasí s hodnotami a postoji důležitými pro fungování demokratických
společenství: individuální odpovědnost za vlastní život, solidarita s potřebnými, důvěra ve
spoluobčany, pozitivní postoj k práci, úcta ke svobodě, tolerance a podpora demokratické
vládní formy (Brokl 2002, s. 8). Svobodní občané uznávají normy mravní a etické, respektují
a dodržují normy právní (společenská smlouva). Na tyto hodnoty navazují další: podpora
demokratického politického systému země, důvěra ve vládní instituce, pozitivní vztah
k soukromému vlastnictví, odmítání násilí, dodržování zákonů, zájem o politiku a o veřejné
dění. Hodnoty a postoje se vztahují ke dvěma základním směrům: zaměření se na sebe a
osobní svobodu (odpovědnost za vlastní osud) a vztah k ostatním občanům (soupeření,
spolupráce, solidarita).
S koncem tisíciletí se začalo hovořit o „globální asociační revoluci“. V globalizujícím se
světě se rámec vztahů mění. Lidé reagují na globální a lokální změny novým či posíleným
sdružováním. Tato „asociační revoluce“ je základem pro upevňování sociálních vazeb a
stanovování recipročně sdílených norem a hodnot. Nově vznikající normy reciprocity
poskytují důvěru. Na napětí založená a konfliktní spolková infrastruktura vytváří příležitosti a
mechanismy pro tvorbu důvěry mezi občany, buď jako mezi jednotlivci, anebo na základě
jejich členství v organizacích. Tyto příležitosti ve formě sociálního zařazení a participace
zpětně vytvářejí sociální kapitál, který se stává hlavním faktorem pro sociální mobilitu
v individuální rovině a obecněji pro sociální investování a ekonomický rozvoj všech skupin
populace.
Sociální investování chápu jako vytváření podmínek pro růst lidského kapitálu.
V občanském sektoru je spojeno s občanskými ctnostmi a s veřejným dobrem. I když je
občanská společnost sama o sobě závislá na zdrojích a vstupech ze sféry politického života,
ekonomických institucí a širšího kulturního kontextu, představuje samostatnou sféru
společenské solidarity. Organizace občanské společnosti zapojují občany do aktivit, které
vertikálně spojují makrosystémy společnosti a individuum. Instituce občanské společnosti
tvoří a stanovují konkrétní zájmy a hodnotové systémy, a jsou proto základním prvkem
pluralismu moderních společností.
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Příklady výčtu organizací občanského sektoru
Výzkumný institut pro sociální rozvoj Spojených národů konstruuje občanskou
společnost v podstatě jako strukturu občanského sektoru. Nestátní organizace působí
v širokém spektru oblastí od humanitární pomoci přes podporu lidských práv až k ochraně
životního prostředí.
Místní organizace jsou typickými členskými organizacemi lidí se stejnými zájmy. Aktivisté i
podporovaní sídlí ve zřetelně vymezené geografické jednotce: obec, okres apod. Zahrnují
sousedská sdružení, sdružení nájemců, kluby, rodičovská/učitelská sdružení, pohřební
společnosti apod.
Nestátní organizace obhajující a podporující občanská práva a zájmy provádějí servis pro své
členy: výzkum a výcvik, dodávání a šíření informací a podpor. Nejobvyklejší formou podpory
těchto nestátních organizací jsou federace místních organizací. Na mezinárodní úrovni
zahrnují International Council for Social Welfare, Amnesty International and World Business
Council for Sustainable Development.
Nestátní rozvojové organizace působí na mezinárodní úrovni a zprostředkovávají pomoc a
zakládání vlastních organizací v chudších jižních zemích“ (Stalker, de Alcantra 2000, s. 93,
in: Brokl 2002, s. 30).
V rozvojovém programu CIVICUS, jehož metodika byla zveřejněna v roce 2001, se uvádí
jako soukromé filantropické organizace veřejně prospěšné (mají spíše charitativní zaměření,
jejich úloha je pomáhat, a ne prosazovat změny, získané prostředky jsou využívány pro
konkrétní sociální skupiny) ( Holloway 2001, s. 23 – 31).
Veřejné filantropické organizace veřejně prospěšné (obvykle nadace, bývají založeny za
účelem veřejné prospěšnosti fyzickou osobou, skupinou fyzických osob, firmou nebo institucí
veřejné správy. Podporují skupiny a činnosti uvedené ve statutu nadace. V zemích jižní části
světa umožňují přesunout rozhodování od zahraničních dárců na místní organizace dané
země).
Náboženské organizace (jsou založeny na náboženských principech nebo spjaty s církevní
organizací, jejich pomoc se většinou neomezuje pouze na členy konkrétní náboženské
organizace. Mnoho náboženských organizací zakládá školy, univerzity, nemocnice a kliniky,
které jsou otevřené všem. Poskytovatel služeb může podvědomě očekávat od příjemce přijetí
dané náboženské víry, nebývá to však podmínkou poskytování služeb).
Filantropické organizace s místní specifikou (zakládají je lidé, kteří pocházejí z konkrétní
geografické oblasti, ale již v ní nežijí. Organizace se rozvíjejí v souvislosti s rostoucí migrací
do měst a pokračujícího zpřetrhání vazeb mezi lidmi a jejich kořeny. Často je zakládají místní
zájmové skupiny či výbory, které sledují zájmy těchto „dobrovolných vysídlenců“).
Občanské organizace obhajující veřejný zájem (prosazují změny v legislativě, metodách,
zásadách, předpisech nebo pravidlech chování; fungují na národní i na mezinárodní úrovni.
Jejich role spočívá v prosazování všeobecných sociálních a politických reforem, již méně se
uplatňují přímo v realizaci projektů či rozvojových aktivit.
Rozvojové a sociální neziskové organizace zlepšují životní podmínky sociálně nebo zdravotně
znevýhodněných osob. V jižní části světa jsou jejich oblastmi zájmu zpravidla: zdravotní
péče, vzdělávání, zemědělství, rozvoj zaměstnanosti v drobném podnikání, rodičovské
plánování a péče o rodinu, komunitní rozvoj, životní prostředí a otázky gender.
Rozvojové a sociální neziskové organizace mohou plnit několik rolí:
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Implementační: organizace rozvíjí občanské aktivity, které vedou ke zlepšení života cílové
skupiny.
Advokační: prosazující veřejný zájem. Organizace sledují zájmy specifických skupin, jako
jsou děti, postižení apod. V činnostech se nesoustřeďují pouze na práci s konkrétními klienty,
ale zároveň se snaží změnit přístupy a metody. Na základě zkušeností odhadnou dopad nebo
absenci vládní politiky.
Síťovací: hlavní aktivitou organizace je koordinace aktivit různých organizací, které pracují
v určité geografické oblasti nebo konkrétním oboru. Spoluprací nebo prostřednictvím
formalizovaných sdružení organizace reprezentují, stávají se „prostředníkem“ v jednání mezi
nestátními neziskovými organizacemi a vládou.
Realizující výzkum a think tanky: hlavní aktivitou je výzkum a analýza konkrétních témat.
Často se sdružují např. s univerzitními pracovišti, která tento výzkum realizují. Tyto think
tanky nabízejí své služby organizacím, firmám a také samosprávě či státní správě (Holloway
2001, s. 28–29).
Podmínky pro sociální investování v občanském sektoru
Občanská společnost vytváří podmínky účasti na veřejném životě tak, jak to každý jedinec
považuje za smysluplné. Co chtějí jednotliví lidé sami od sebe společně dělat, a to v zájmu
společnosti a druhých. Sociální investování v občanském sektoru je spojeno s národní
kulturou; kulturní interakce, kulturní změny musí být zkoumány v konkrétním sociálním
prostředí – zkušenosti jedinců i skupin, vnímání hodnot a symbolů, přijetí a jednání podle
formulovaných nebo nepsaných společenských pravidel.
Dobrovolnické organizace a nadace odrážejí národní tradice a ve svých činnostech sledují
různé cíle. Většina plní jednu nebo více z následujících funkcí:
a) Výkon služeb nebo jejich zajištění – zajišťují svým klientům služby sociální, zdravotní,
tréninkové, informační, poradenské a podpůrné.
b) Obhajování – prosazují, lobují nebo jinak argumentují 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 jednotlivým
organizacím v určité oblasti nebo v celém občanském sektoru. Hrají důležitou funkci při
zajišťování přechodu mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem.
e) Přispívají k vytváření nových pracovních míst, zastupují zájmy občanů vzhledem
k veřejným úřadům a hrají důležitou roli v podpoře a zaručování lidských práv.
Poznatky o občanském sektoru
Poznatky a údaje, které v současnosti o občanském sektoru ve větě i u nás máme, pocházejí
z různých zdrojů a používají různé definice (statistické úřady, mezinárodní výzkumy).
Některé důležité údaje o českém občanském sektoru – například počet spolupracujících
dobrovolníků – nemáme vůbec a jiné jsou více než pět let zastaralé. S těmito problémy se
musí potýkat veřejná správa a výzkumníci také v jiných zemích. Centrum pro studium
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občanského sektoru z Johns Hopkins University ve spolupráci se Statistickou divizí OSN
navrhli projekt satelitního účtu neziskových organizací v systému národních účtů. Do
projektu se zapojila řada zemí, včetně České republiky. Satelitní účet by měl umožnit
shromáždění dat podle jednotné definice, kvalitní mezinárodní srovnání a do budoucna
sledování vývojových trendů v občanském sektoru.
S poznatky o občanském sektoru souvisí otázka udržování přesných a aktuálních databází
nestátních neziskových organizací. U nás jsou vedeny veřejné registry nadací a nadačních
fondů u krajských rejstříkových soudů, registr obecně prospěšných společností u
živnostenských úřadů a registr církevních právnických osob při Ministerstvu kultury.
Problematický je rejstřík občanských sdružení, který vede Ministerstvo vnitra ČR. Občanská
sdružení a jejich organizační složky nemají ze zákona ohlašovací povinnost a jejich
evidovaný počet proto neodpovídá počtu existujících jednotek. Rozsáhlejší veřejně přístupné
informace o nestátních neziskových organizacích – o jejich činnosti, projektech a čerpaných
veřejných financích - by měl přinášet informační systém o nestátních neziskových
organizacích, jehož provozovatelem v rámci Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) je
dosud Ministerstvo financí. V budoucnu se uvažuje o přesunu odpovědnosti za systém na
Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.
Počet subjektů občanského sektoru.
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).
V podmínkách ČR občanský sektor zahrnuje občanská sdružení (spolky, společnosti, svazy,
kluby); odborové organizace; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy;
účelová zařízení církví.
Občanská sdružení, společenství osob, jsou nejčastějším typem právní formy nestátní
neziskové organizace. V zákonu č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se uvádí, že občané
mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i
odborové organizace (dále jen „sdružení“) a sdružovat se v nich. Ke dni 31. 7. 2004 je na
Ministerstvu vnitra ČR registrováno 57 710 občanských sdružení (www.mvcr.cz). Nadace a
nadační fondy: v září 2004 bylo v ČR zaregistrováno celkem 379 nadací a 963 nadačních
fondů (www.justice.cz).
Lidské zdroje v občanském sektoru
Český statistický úřad uvádí za rok 2002 celkem 35 158 zaměstnanců pracujících v
neziskových organizacích. Za stejné období bylo v České republice 5 139 tisíc ekonomicky
aktivních obyvatel, což pro neziskový sektor znamená podíl 0,68% na ekonomicky aktivních
obyvatelích.
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Členství v dobrovolnické organizaci nebo práce pro ni je pro mnoho lidí prostředkem
vyjádření občanství a umožňuje jim vyjádřit zájem o jejich blízké i celou společnost.
Kolik osob ve světě vykonává dobrovolnickou práci? V závěrečné zprávě mezinárodního
výzkumu „Globální občanská společnost“ Johns Hopkinsova srovnávacího projektu
občanského sektoru z let 1995 – 1998 je to asi třetina v průměru z třiceti pěti sledovaných
zemí světa (Salamon – Sokolowski – List 2003, s. 21). V Evropské unii je členy
dobrovolnických organizací na základě odhadů členských států třetina až polovina populace
(Zpráva 1995). Organizace a nadace zaměstnávají mnoho dobrovolníků, kteří díky
zkušenostem a odbornosti, které nabyli, poté nacházejí zaměstnání na trzích práce. V naší
společnosti pracuje jako dobrovolníci asi čtvrtina dospělé populace. Jde o odhad, přesnější
údaje budou známy po zavedení zmíněných satelitních účtů Českým statistickým úřadem.
Vykonávání dobrovolnické 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 důchodovém věku, které chtějí i nadále využívat své schopnosti a být aktivní ve společnosti.
Současné trendy
Posun směrem k ekonomikám s velkým podílem služeb, které prospívají třetímu sektoru,
byl podpořen demografickými změnami, zejména poválečnou populační explozí. Během
svého životního cyklu tato generace přichází s požadavky na nové služby, od zařízení pro děti
v 50. letech, přes školy v 60. letech, univerzity v 70. letech a domovy pro seniory v
následujících desetiletích.
K zvýšenému významu třetího sektoru vedou nejen ekonomické a demografické faktory.
Důležitou roli hrají také politické a ideologické změny. Zejména politické uspořádání a z toho
plynoucí legislativní rozhodnutí často rozhodovalo, jak bude stávající poptávka nasměrována
do třetího sektoru. Nejvyšší růst občanského sektoru zaznamenaly ty země, jejichž politiky si
vytvořily určitý druh partnerství mezi vládou a neziskovými organizacemi. Příkladem je
Německo, Nizozemí, Spojené státy americké nebo Velká Británie. Partnerství vede k tomu, že
neziskové organizace poskytují své služby s pomocí vládních prostředků.
Setkáváme se tak se sebeorganizováním jako schopností občanů, kteří nejsou k naplňování
společných zájmů a potřeb stojících mimo trh pověřeni státem a kteří se přesto dokáží za
tímto účelem sdružit. To je aspekt občanské společnosti: množina soukromých aktivit ve
veřejném zájmu, sloužících obecnému dobru. Je důležité uvědomit si, že se aktivity často
odehrávají v době, kdy společné a obecné dobro a obecné blaho jsou diskutovány více než
kdykoliv předtím v průběhu několika předcházejících desetiletí. Proč se dnes o
sebeorganizování hovoří více než v minulosti? V zásadě je tomu proto, že v posledních
desetiletích došlo k významnému růstu střední třídy a s tím souvisejícímu posunu hodnot
směrem k oproštění se státu od odpovědnosti za sociální zabezpečení, kulturní aktivity,
vzdělávací programy a záruky životního prostředí, i když takové záruky byly dříve spojovány
výlučně se státem. I dnes občané očekávají, že stát bude o mnoho pečovat. Jejich očekávání
jsou však menší než v minulosti. Není tomu proto, že by občané státu méně důvěřovali, spíše
mají větší důvěru sami v sebe a ve společnosti, v nichž žijí (Anheier 2002).
Ekonomický, politický a sociální prostor vytváří podmínky pro to, aby se vedle tradičních
neziskových a dobrovolnických organizací objevily nové formy práce a organizací.
Příkladem je model nové vzájemnosti ve Velké Británii, sociální družstva v Itálii, hledání
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nových legálních vlastnických struktur spojujících charitativní a ziskové aktivity i
individuální snahy o provázání placené a neplacené práce.
Rostoucí význam občanského sektoru
Dobrovolné organizace oddělené od státu a trhu, tedy organizace občanské společnosti, jsou
významné zejména z následujících pohledů. Vycházím z mezinárodních výzkumů, které
ukazují, že v posledních desetiletích lze skutečně hovořit o „nástupu“ občanského sektoru.
Potvrzují to také výsledky mezinárodního výzkumu Role a vize nadací, který Katedra oboru
Občanský sektor FHS UK realizovala roce 2003 nebo který ukončuje letos (mezinárodní
výzkum občanské společnosti, projekt světové nevládní organizace CIVICUS) spolu s Nadací
rozvoje občanské společnosti.
1/ Environmentální stav společnosti se na celosvětové úrovni zhoršuje. Čím viditelnější jsou
projevy environmentální krize, tím větší je nespokojenost s vládou a obyvatelé se ve větší
míře organizují. Upozorňují na nutnost vrátit se k dialogu s přírodou. Ve veškerém lidském
jednání brát ohled na životní prostředí, na vnější přírodní podmínky, bez kterých bychom
nemohli existovat. Dobrovolné organizace umějí nalézat vhodné prostředky jak ovlivňovat
veřejnost. Od velkých celosvětových organizací typu Greenpeace, přes velké národní (u nás
Zelený kruh) až po místní aktivity. Realizované mezinárodní výzkumy ukazují, že
v posledních desetiletích lze skutečně hovořit o „nástupu“ občanské společnosti.
2/ Organizace občanské společnosti vytvářejí možnosti pro změny nevhodných, obtížných
někdy i nelidských sociálních situací jedinců. Působí v různých zemích světa humanitární
pomocí nebo pomáhají zakládat vlastní organizace. Mezinárodní Charita, Červený kříž, u nás
Člověk v tísni.
Tzv. Národní akční plány proti chudobě a sociálnímu vyloučení mají za cíl výrazné snížení
počtu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2010. Do přípravy plánů
jsou zapojovány nestátní neziskové organizace. Příprava plánů (struktura a obsah) je
mezinárodně koordinována. Národní akční plány navrhují konkrétní změny a plánují nové
iniciativy, aby se snížila úroveň chudoby, zvýšil se počet zaměstnaných lidí, snížil počet
příjemců sociálních dávek, snížil počet let v životě strávených v nezdravém prostředí
a podobně. Cíle se týkají pomoci rostoucímu počtu bezdomovců, zajišťování toho, aby se
všichni přistěhovalci mohli zúčastnit programu integrace, zajištění toho, aby se všem sociálně
vyloučeným lidem dostalo pomoci sociálních služeb.
3/ Třetí pohled na důležitost organizací občanské společnosti je spojen s mnohými změnami,
ke kterým dochází v globalizujícím se světě. Hledá se propojení mezi procesy sociálního
rozvoje na jihu, severu, východě i západě. Ke změnám ve struktuře a rozvoji sociálních
skupin dochází v západních demokraciích, občanská společnost vzniká jinde. Je obnovována
ve východní a střední Evropě jako příčina i důsledek velkých politických změn po rozpadu
socialistických vlád. Globalizace přináší nové pohledy na dělení zemí na severu a na jihu
zeměkoule zároveň s tématem trvalé udržitelnosti. Udržitelnost neznamená pouze ekologický
koncept. Dochází ke koexistenci velmi rozdílných náboženských, ideologických, etnických i
jazykových světů, naše společenství jsou stále více rozmanitější. Tento fenomén nazýváme
multikulturností a vyžaduje si stále větší toleranci. Novou formu občanské kultury. Mnohem
náročnější je soužití s lidmi, kteří mají jiné tradice, historii, zvyky, jazyk, víru. Migrační
procesy, političtí utečenci, rozmach cestování, otevření nových trhů, šíření nových
náboženství a mnoho jiných nových jevů transformuje náš svět. Jde o mírové soužití
odlišných kultur a hodnotových systémů, o dosažení rovnováhy ve světě mísících se kultur a
nalézání nových kulturních zdrojů.
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Lidé reagují na globální a lokální změny novým či posíleným sdružováním. Možnosti lidí
projevovat se a praktikovat sociální, náboženské a kulturní aktivity vytvářejí organizovanou,
globální občanskou společnost.
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Sociální způsob zeštíhlování podniku
Ing. Otakar Němec, CSc., Vysoká škola ekonomická
Tento příspěvek se zabývá moderní aktivitou současné personalistiky. Pojednává o
outplacementu, organizované pomoci zaměstnancům propouštěným převážně z důvodů
nadbytečnosti. Pod pojmem outplacement hledejme nástroj personální politiky umožňující
podniku ukončit pracovní poměr z organizačních důvodů takovým způsobem, který je pro
zaměstnance i firmu co nejpřijatelnější. Pomoc ze strany podniku spočívá v tom, že pomůže
pracovníkovi nalézt takové pracovní uplatnění, které odpovídá jeho profilu a jeho potřebám.
Zaměstnanci, kterým je program outplacementu poskytován, někdy očekávají, že jim bude
přímo nabídnuto další pracovní místo. To ovšem není cílem outplacementu, jeho intencí je
spíše naučit zaměstnance, kteří za sebou v mnoha případech mají dlouholetý pracovní poměr
u firmy, pohybovat se znovu aktivně na trhu práce. Nejde o to, hledat práci za propuštěného
zaměstnance, ale učit ho, jak se na trhu práce „prodat“. Pro podniky má tato služba přínos ve
formě zvyšování image a upevňování pozic na trhu práce. Outplacement je v podstatě „pomoc
lidem, aby si mohli dokázali sami“.
V zahraničí je outplacement převážně nezávislá služba, kterou poskytuje většinou externí
poradenská firma a využívají ji především podniky s vyspělým sociálním programem.
Společnosti si uvědomují, že propouštění neovlivňuje jenom ty, kteří se ocitnou bez práce, ale
i zaměstnance, kteří zůstávají. Stejně tak ovlivňuje i společnost samotnou - zachování
dobrého jména a přízeň zákazníků jsou těmi nejpodstatnějšími faktory.
Outplacement má být účinnou pomocí a podporou lidem v obtížné životní situaci, do které
je staví ztráta zaměstnání. Současně má poskytovat takové psychologické a sociální
dovednosti a znalosti, které vedou ke změně jejich myšlení s orientací na možnost najít si
nové uplatnění. To může navíc lépe odpovídat jejich osobnosti. Tento program také poskytuje
sadu znalostí a dovedností, které jsou při získávání pracovníků vyžadovány a nabízí provázení
na vlastní cestě k nové pracovní pozici. Propouštění se připravují na pohovory a přijímací
řízení, učí se psát životopisy, motivační dopisy i jiné potřebné dokumenty.
Celý program a všechny jeho služby jsou orientovány na aktivní změnu. Tedy změnu
myšlení, přístupu k věcem a situacím, sebepoznání, komunikace a vyjednávání, kterou člověk
v nové situaci při hledání uplatnění potřebuje. Program lze specifikovat pro všechny pracovní
pozice od top managementu, přes střední management po technické a dělnické pozice. Formy
jednotlivých služeb jsou pro rozdílné pracovní pozice odlišné.
Outplacement může zahrnovat například:
 analýzu možných zaměstnavatelů v regionu, kontakt s nimi,
 analýzu rekvalifikačních kurzů v závislosti k předpokládaným potřebám nových
zaměstnavatelů,
 školení vedoucích pracovníků v oblasti psychologie a zvládání konfliktu,
 přípravu rozhovorů s odcházejícími pracovníky – plán rozhovorů v souladu s časovým
plánem snižování stavu personálu,
 rozhovory s dotčeným pracovníkem,
 vyhodnocení rozhovorů a návrh případného umístění nebo uvolnění,
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 rekvalifikaci jako pomoc odcházejícím zaměstnancům,
 poskytování informací o volných pracovních místech.
Outplacement se osvědčil i jako efektivní způsob vzdělávání a rozvoje pracovníků při řešení
konkrétních úkolů. Manažeři i řadoví pracovníci získávají speciální znalosti důležité pro
efektivní hledání nejvhodnějšího pracovního místa přímo v tomto procesu a učí se je
efektivně využívat. Poskytuje takové psychologické a sociální vzdělání, které vede ke změně
jejich myšlení s orientací na možnost najít si nové uplatnění. To může navíc lépe odpovídat
jejich sklonům, znalostem a dovednostem. Tento program také poskytuje sadu znalostí a
dovedností, které jsou při náboru pracovníků vyžadovány a nabízí provázení na vlastní cestě k
nové pracovní pozici.
Pomoc odcházejícím pracovníkům má za cíl usnadnit propouštěnému pracovníkovi řešit
vzniklou situaci v těchto krocích:
 napomoci psychické adaptaci propouštěného pracovníka na ztrátu místa,
 pomoci najít propuštěnému pracovníkovi nový profesní sebeobraz (zejména tehdy, jestliže
stávající pracovní uplatnění nebylo úspěšné),
 pomoci pracovníkovi při hledání nových pracovních příležitostí.
Součástí tohoto odborného zásahu je analyzování potenciálu pracovníka, navržení programu
posílení jeho silných stránek a nových možností uplatnění, práce na jeho sebeprezentaci a
průběžná morální podpora při hledání nového zaměstnání.
Cílem podniku je zachovat se eticky vůči odcházejícím pracovníkům, udržet pracovní
morálku, loajalitu a motivací stávajících zaměstnanců a v neposlední řadě zachovat si
pozitivní image před veřejností. Poskytne-li totiž zaměstnavatel pomoc svým uvolňovaným
pracovníkům, vysílá pozitivní signál nejen celému svému personálu, že se o své lidi zajímá.
Zahrnutí outplacementu do procesu propouštění zaměstnanců je součástí strategie firmy a
proto musí být rozhodnuto ve vedení firmy, zda bude outplacement využit. Jde totiž o nemalé
náklady a celý koncept firmy v procesu propouštění a její firemní kulturu. Outplacement je
záležitostí strategie firmy a obecně nezahrnuje spolupráci s odborovou organizací, i když
v praxi je spolupráce vedení firmy s odbory převažuje.
Outplacement může organizaci pomoci:
 zajistit spravedlivé rozhodování o tom, kteří zaměstnanci ve společnosti zůstanou, a zabránit
ztrátě vynikajících pracovníků,
 zabezpečit etický a průhledný postup vůči odcházejícím zaměstnancům, který pomáhá
minimalizovat záporné emoce jako strach, pocity nejistoty, nespravedlnosti atd.,
 poskytnout odbornou pomoc odcházejícím zaměstnancům, aby dokázali přijmout změnu a
adekvátně se s ní vyrovnat (nalézt si nové pracovní místo, zvážit možnost rekvalifikace),
 díky dobré organizaci snížit náklady, zejména při propouštění většího počtu zaměstnanců,
 zajistit si, že odcházející zaměstnanci v pořádku dokončí svou práci a snížení jejich
přehnaných finančních požadavků,
 aktivně přispívat k budování a zachování dobrého pozitivního image, které představuje
jednu z významných konkurenčních výhod,
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 udržet pracovní morálku, loajalitu a motivaci stávajících zaměstnanců, ale i loajalitu
bývalých pracovníků,
 budovat si výbornou příležitost pro Public Relations,
 působit na potenciální nové zaměstnance jako důvěryhodný zaměstnavatel, který poskytuje
jistotu; uspořit sociální výdaje regionu na podporu v nezaměstnanosti, které jdou
samozřejmě z kapes firmy.
Paralelně k programům zeštíhlování je třeba koncipovat programy retence, které jsou
zaměřené na udržení klíčových lidí. Každá organizační změna a zejména restrukturalizace se
zeštíhlováním přináší řadu nejistot. Tyto nejistoty doléhají na všechny pracovníky. Především
ti, kteří na trhu práce jsou konkurenceschopní a mělo by být pro ně relativně snadné najít
srovnatelné zaměstnání, mohou uvažovat o odchodu z firmy. Přitom právě tyto lidi je třeba ve
firmě udržet. K tomu slouží programy retence. Neustále roste význam lidského kapitálu pro
podnik. Ten se v současné době stává klíčovým faktorem úspěchu. V procesu outplacementu je
zohledněn vztah k zaměstnancům, kterých se propouštění nedotklo a v organizaci zůstávají.
Zaměstnanci jsou v průběhu změn v organizaci stresováni. Prakticky všichni si kladou otázku,
zda právě oni budou nuceni organizaci opustit. Tato otázka není po skončení změn zapomenuta.
Zaměstnanci, zůstávající v organizaci, pečlivě sledují celý proces změn a propouštění
a z přístupu, který organizace aplikuje k propouštěným zaměstnancům, vyvozují, jak by se
organizace mohla chovat v budoucnosti k nim v případě, že nadejde další kolo změn ve firmě a
dojde k dalšímu propouštění, které může tyto „přeživší“ zaměstnance postihnout. Jde zde o
silnou motivační vazbu. Outplacementový program má za úkol tyto zaměstnance informovat o
tom, že organizace o jejich služby stojí a v případě, že v budoucnu nastane situace, kdy pro ně
nebude mít práci, tak je „nehodí přes palubu jen tak“. V případě, že se tuto informaci podaří
zůstávajícím zaměstnancům zprostředkovat (propouštění tedy proběhne v klidu a důstojně),
zabrání tím organizace přinejmenším poklesu výkonnosti a zabrání jiným nepříjemnostem,
které by mohly v opačném případě vzniknout (např. zvýšená fluktuace zaměstnanců).
Stále více firem na celém světě vyhledává v rámci své restrukturalizace a snižování
počtu svých zaměstnanců služby outplacementových specialistů. Úkolem specialistů je
profesionálně pomoci jak podniku, tak propouštěným zaměstnancům zvládnout tuto
většinou oboustranně obtížnou situaci. Outplacement je sociálním programem, který
nenabývá významu jen při hromadnějším propouštění, ale i v menším měřítku, včetně
pomoci jednotlivcům.
Literatura
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Sociální kapitál jako předpoklad dynamického rozvoje společnosti
Mgr. et Mgr. Rudolf Dvořák, Masarykova univerzita
Otevřeně se přiznám, že název této přednášky se může jevit jako nejednoznačný, nejasný a
komplikovaný. Ale byl zvolen zcela záměrně.
Dovolte mi, abych tedy začal od tohoto názvu.
Sociální kapitál – tento pojem je zde chápán jistě zcela odlišně od pojetí, které nastínil
Bourdieu ve své koncepci sociálního kapitálu. Tento autor chápe sociální kapitál jako
potenciál lidských vztahových zdrojů, jež je osoba schopna využít ve svůj prospěch – profit –
zisk. Je to suma styků a známostí, které mohou být a jsou pro nás užitečné.1 Důležitá je zde
také vzájemná reciprocita, tedy to, že nejen dotyčný mně, ale i já jemu mohu být prospěšný.2
Já oproti tomu budu užívat termínu sociální kapitál ve smyslu potenciálu jakkoli veliké
společnosti, který je možno na základě společenského konsensu aktivizovat ke společenskému rozvoji nebo ke společenské proměně.3
A zde jsme u druhého pojmu, který je nutné pro naše potřeby redefinovat – vymezit jeho
užití proto, abychom našli společnou řeč. „Společenský rozvoj“ – je vyjádřením pro vývoj
společnosti v ekonomickém, kulturním i společenském měřítku, který směřuje k vyspělejším
technologiím, lépe organizovaným strukturám a efektivnějším funkcím, jež přinášejí dané
societě zisk ve formě materiálních, kulturních a sociálních statků. Jde tedy nejen o to, že si
společnost v daných oblastech může dovolit více spotřebovat, než si kdy před tím dovolit
mohla, ale především o to, že narůstá zásoba kulturních, společenských a technologických
statků, které jsou k dispozici, tedy k možnosti využití v dobách nepříznivých (spotřeba je
odložena např. do dob ekonomických krizí), nebo investovány do dalšího rozvoje společnosti
(statky jsou dále smysluplně využity).
Třetí pojem, který je vztažný k pojmu předcházejícímu, je „dynamický rozvoj“. Nejde o
rozvoj, který můžeme vyjádřit aritmetickou řadou, ale rozvoj, který postupuje řadou

1

Ale zároveň mohou, ale také nemusí být přínosné pro společnost. Můžeme uvést jak negativní, tak pozitivní
příklad. Rodinný podnik, kde jsou všichni příbuzní a protože si ledacos vzájemně přehlížejí a omlouvají, spěje
k úpadku. Pozitivním příkladem může být nově založená byrokratická instituce, pro niž byl vybrán šéf, jenž si
sebou přivede kohortu svých známých z předchozího působiště, neboť ví, že na tyto lidi je spoleh a že instituce
bude „klapat“.
2
Sociální kapitál – je suma aktuálních i potenciálních zdrojů, které může určitá osoba využívat díky tomu, že se
zná s druhými lidmi. Je to bohatství styků a známostí, které mohou být užitečné. Zvyšuje úspěšnost ve
společnosti. Objem sociálního kapitálu, jímž člen společnosti disponuje, je dán velikostí sítě kontaktů, které je
schopen mobilizovat pro svoji potřebu, a velikostí ekonomického, kulturního a symbolického kapitálu těch,
z nichž se síť jeho známostí skládá. Profit, který sociální kapitál svým držitelům poskytuje, posiluje solidaritu
skupiny zúčastněných. Tento profit má vedle čistě hmotné podoby především podobu služeb a protislužeb. Navíc
poskytuje svému držiteli profit symbolický, jistou prestiž spojenou s kontakty s užitečnými a vyhledávanými
lidmi. Do sociálního kapitálu se vyplatí investovat a tyto investice se stávají vysoce návratnými, jakmile je
jedinec druhými vyhledáván. (Srov. heslo: kapitál sociální. In: Velký sociologický slovník I. Praha: Karolinum
1996, str. 475. Nebo: Bourdieu, P.: Teorie jednání. Praha: Karolinum 1998, passim, zejména však str. 9 – 40.)
3
Sociální kapitál je možné stimulovat – aktivizovat systémovými opatřeními. Jde tedy o to, že společnost, která
si stanovuje jisté cíle, jichž chce dosáhnout, např. upravuje legislativní rámec nebo provádí taková ekonomická
opatření, aby jedince motivovala k určitému typu jednání, z nějž bude profitovat jak jedinec samotný, tak celá
společnost. Přičemž motivace může být jak pozitivního (např. pobídka ve formě úlev na dani), nebo negativního
charakteru (např. legislativní zákaz určitého typu jednání). Pozitivní typy stimulů vykazují v sociálním prostoru
vždy větší účinnost.
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geometrickou a je graficky znázorněn exponenciálou.4 (Zde bych si dovolil varovat před
jakýmisi skrytými konotacemi slov rozvoj a pokrok. Pro mnohé rozvoj a pokrok znamená
totéž, co růst blaha a štěstí, což ovšem takto nutně a mnohdy není.5 Někdy naopak, a můžeme
říci, že dosti často, rozvoj a pokrok přináší pocity neštěstí, vykořeněnosti, nepříjemného
společenského a psychického tlaku atd.)
Sociální kapitál, jak ho chápu já, se pohybuje v horizontu dané society, na škále od
extrémně negativní po extrémně pozitivní potencialitu, jež může nebo nemusí být realizována
(může, ale nutně nemusí přejít z potence do aktu, z možnosti do uskutečnění). Záleží na
systémových, ale nutně selektivních opatřeních, které společnost zavede pro rozvoj některých
z potencialit.
Sociální kapitál je tedy vše, co může být pro její budoucí rozvoj zužitkováno (pozitivní
sociální kapitál – ve formě rozvoje, pokroku, dynamiky, rentability), nebo naopak, co může
budoucímu rozvoji bránit (negativní sociální kapitál – společenská nestabilita, dysfunkčnost
společenských struktur, …).6 Mohou nás napadnout různé historické příklady, od vzniku
křesťanství, přes husitské revoluční hnutí a francouzskou revoluci až po bolševickou revoluci
v Rusku a uchopení moci Hitlerem v Německu.7 Nebo příklady z života individua: konverze
psychopatologických tendencí v tvůrčí uměleckou činnost, nebo naopak tvůrčí a vědecké
činnosti v destruktivitu v nejvlastnějším slova smyslu.8

4

Příkladem stanovení cíle, který vyžaduje dynamický rozvoj, zde může být Lisabonská úmluva a v ní obsažená
strategie (do roku 2010 se stát nejrozvinutější ekonomikou světa a předstihnout tak i USA).
5
Pokrok a rozvoj dosud zanedbával takové statky, jako je pitná voda, čistý vzduch nebo možnost bezpečně přejít
silnici. Některé ekonomické statky jsou vám celkem k ničemu, když je nebudete moci využít. Např. používejte
auto kvůli jehož zplodinám se otrávíte. O tom, že pokrok produkuje rizikovou společnost, píše dosti jasně např.
Ulrich Beck ve svém Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt aim Main: Suhrkamp
1986). Nebo z českých autorů Jan Keller ve svých knihách Až na dno blahobytu (Brno: Hnutí Duha 1993) a
Nedomyšlená společnost (Brno: Doplněk 1998).
6
Každá společnost má jak svoji společenskou statiku, tak dynamiku. Toto rozlišení dvou základních dimenzí
společnosti provedl otec sociologie August Comte na poč. 19. stol. Od jeho dob byly oba koncepty důsledně
rozpracovány. Sociální statika popisuje a interpretuje struktury, systémy a funkce, které zabezpečují fungování a
trvalost – kontinuitu společnosti. Důležitou úlohu při udržování sociální stability společnosti hrají: dělba práce,
solidarita mezi jednotlivými vrstvami společnosti, ideologické, politické, morální a ekonomické tlaky
společnosti vytvořené na základě vzájemného konsensu. Naopak sociální dynamika zkoumá faktory, které
přispívají k proměnám společností i k vývoji lidského druhu jako celku. Zkoumá tedy příčiny a následky těchto
příčin, jež vedou ke společenským transformacím (podmínky přechodu společnosti od feudalismu ke
kapitalismu, od kapitalismu k socialismu a zpětně kapitalismu atd.).
7
Povšimněme si, že u všech uvedených příkladů šlo o využití frustrace mas ze stávající situace (rozpad SPQR
díky megalomanství, tlaku barbarů a nesourodosti obyvatelstva, přehřátí ekonomických poměrů za Karla IV.,
zbídačení mas Ludvíkem XIV. a jeho nástupci, systém samoděržaví v Rusku, ekonomické zbídačení Německa
placením reparací po I. světové válce). K proměně společnosti na základě ideologie využívají slibů na lepší,
zářivější a blahobytnější zítřky. Některým z nich se to do jisté míry povedlo, v jiných můžeme říci, že většina
z uvedených zůstala u vyhlídky lepších zítřků pro omezenou skupinu organizátorů společenské proměny.
Velmi ilustrativním příkladem je v tomto smyslu společenská situace ve Florencii druhé poloviny 15. a počátku
16. století. Pod vládou rodu Medici se tehdy shromáždil nejen humanistický a umělecký kapitál, který byl
k rozkvětu Florencie využit, ale i moralistní potenciál, jež dokázal vyspělou společnost destabilizovat a
destruovat.
8
Že společnost potřebuje nebo si vytváří své kriminální živly, se přesvědčila Británie konce 18. a 19. stol., kdy
vyvážela trestance do kolonií. Přestože se jednalo o masivní deportace, zločinnosti v Británii téměř neubývalo.
Naopak např. Austrálie, jejíž obyvatelstvo je z většiny složeno z potomků těchto bývalých trestanců, se stala
normálně fungující a prosperující společností s průměrnou kriminalitou. I zde však je ve hře více prvků, které
v rámci historické skutečnosti a její sociální reality ovlivnily tento fenomén a jeho vývoj. Tyto prvky není (a)
možné jednoduše identifikovat a není u nich možné (b) jednoduše určit míru jejich vlivu.
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Terciární sektor vzdělávání a jeho subjekty jsou nástrojem k podpoře rozvoje sociálního
kapitálu. Vysoké školy svými činnostmi rozvíjejí nejrůznější dovednosti. Dodávají svým
posluchačům všeobecný kulturní přehled, znalosti studovaného oboru – specializují k výkonu
povolání, dodávají jazykové, komunikační, řídící, týmové aj. kompetence. Můžeme tedy říci,
že vzděláváním (procesy výuky) a výchovou (předávání sociokulturních vzorců chování)
přidávají nebo zvyšují hodnotu lidského kapitálu obsaženého ve společnosti.
Stává se už téměř „notorickým“ zvykem na každé konferenci, jež je věnována vysokému
školství, vzdělávání, lidskému kapitálu atp. zdůrazňovat příklady Irska, Finska nebo jiných
států, které v uplynulých letech rozsáhle investovaly do vysokého školství a u nichž se tyto
investice odrazily v prudkém růstu HDP a tedy ve zvyšování životní úrovně jejich občanů.
Situace však jistě není takto jednoduchá, každý systém dokáže spotřebovat jakýkoli objem
prostředků, aniž by nutně zkvalitnil funkce, jež plní. Nejenže bylo nutno v systému zvýšit
objem disponibilních finančních prostředků, ale bylo nutné provést rozsáhlé systémové
změny týkající se struktury vysokého školství.9
Zeptejme se nyní:
Co musíme udělat pro rozvoj sociálního kapitálu (v tom smyslu, jak jsme si ho pro naši
potřebu definovali)?
A to pro dynamický rozvoj tohoto kapitálu?
A to pro dynamický rozvoj v terciárním sektoru vzdělávání?
Terciární sektor vzdělávání, jak už jsem řekl, je jednou z nejvýznamnějších složek nebo
subsložek (nadřazenou složkou by byly sektory vzdělávání a výzkumu a vývoje),10 které
sociální kapitál rozvíjí. Využívá intelektuálního, emočního, kulturního, symbolického a jiného
kapitálu jedinců, kteří se do tohoto sektoru dostali, zároveň jejich kapitál dále rozvíjí a rozvíjí
i kapitál těch, kteří na výsledcích tohoto sektoru participují (což je v konečném důsledku celá
společnost).
Nyní si odpovězme na následující otázku: Co máme udělat, abychom výše uvedené části
lidského kapitálu na našich vysokých školách rozvíjeli a to intenzivně?
1. Musíme učinit terciární sektor vzdělávání co nejvíce dostupný pro všechny, kteří se chtějí
do jeho procesů zapojit.
2. Musíme učinit terciární sektor vzdělávání pro všechny v něm zúčastněné co nejvíce
prostupným.
3. Nesmíme vytvářet umělé překážky uvnitř tohoto sektoru ani ve styku s jinými oblastmi
života společnosti.
4. Nesmíme podléhat mýtům naší doby a naší společnosti, ale ani mýtům pěstovaným uvnitř
akademické komunity.
5. Musíme změnit nebo posunout struktury a zefektivnit funkce, jimiž mají subjekty
terciárního sektoru vzdělávání oplývat a jež mají vykonávat.

9

V tomto směru jsou poučné některé studie, které srovnávají systémy terciárního sektoru vzdělávání v různých
vyspělých státech. Srov. např. File, J., Goedegebuure, L. (eds.): Real-Time Systems. Reflections on Higher
Education in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia. Enschede – Brno: University of Twente –
University of Technology, VUTIUM Press 2003. Nebo: Birnbaum, R.: Management Fads in Higher Education:
Where they come from, What they do, Whay they fail. San Francisco: Jossey-Bass 2000.
10
Naopak uvnitř terciárního sektoru vzdělávání by tyto složky tvořily subsektory pedagogické, vědecké,
výzkumné, vývojové a jiné tvůrčí činnosti.
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6. Nesmíme podléhat ekonomickému paradigmatu – imperativu naší doby, který se tváří, že
je schopen vše vyřešit.11
7. Musíme pěstovat individuální vlohy jak u akademiků a vědeckých pracovníků, tak u nám
svěřených lidí – studentů.
8. Musíme mít schopnost orientovat se nejen na požadavky trhu práce, ale i na požadavky
prožívaného světa.
Asi každý z nás by dokázal najít další nezbytné podmínky, které je nutno v oblasti terciární
sféry vzdělávání pro dynamický rozvoj sociálního kapitálu udělat. Někdo by některé z výše
uvedených bodů dále rozdělil, jiný by některé z nich sloučil. Bylo by možné vést diskusi i o
pořadí jejich důležitosti.Výše mnou uvedené a podle mne nezbytné předpoklady rozvoje
terciárního sektoru vzdělávání v následujícím textu rozvedu.
Ad 1) To, že do terciárního sektoru bude nastupovat co nejvíce lidí, neznamená, že tito z něj
nutně musí odejít s akademickým titulem (byť jen se stupněm bakalářským). Akademický
titul se dnes bohužel stal kvalifikačním předpokladem k výkonu profese. Původně však
dodával svému nositeli spíše status ve společnosti, který se nutně nespojoval s výkonem
profese, tedy určoval postavení na společenském žebříčku v rámci místní hierarchie (jeho
nositel byl spíše poradcem a teoretickým odborníkem, nikoli praktikem). V tomto smyslu by
stačilo získané kompetence a znalosti pouze certifikovat, nikoli ze všech absolventů ihned
dělat nositele akademických titulů.12 Zde ale hrozí druhé nebezpečí. Totiž mýtus, že na
každou činnost, kterou chcete vykonávat, nutně potřebujete papír.
Ad 2) My nutíme lidi, aby se už v osmnácti či devatenácti letech rozhodli, čím budou, a
mnohdy se domníváme, že tím zůstanou po celý život. To ale neodpovídá ani psychickému
vývoji člověka, ani realitě soudobé společnosti. Společnost je dnes právě na základě
vědeckého a následně technologického pokroku velice dynamická. 90 % poznatků ve vědách
se promění nebo modifikuje v průběhu pěti let, což vede k důsledkům, že co učíme v prvních
ročnících magisterského nenavazujícího studia, bude až na výjimky prudce neaktuální v době,
kdy studenti získají diplom. Platné snad zůstávají pouze základní přírodní zákony a některá
historicky už nezpochybnitelná data.
Sama výkonnostně orientovaná společnost nutí jedince, kteří se nacházejí v jejím sociálním
prostoru, aby ke svému životu přistupovali aktivně, byli schopni rychle měnit svou odbornost
a specializaci a tak byli co nejvíce uplatnitelní na trhu práce. Měli bychom tedy učit nejen učit
se, ale i zapomínat.
Musíme si v této souvislosti také zvyknout na to, že některé obory budou zanikat a jiné se
nově vytvářet.13 To bude vyžadovat jak spolupráci mezi vědci jednotlivých vědních disciplín,
tak změnu vědní orientace u jednotlivých akademických a vědeckých pracovníků.14

11

„Omyl zde spočívá v tom, co se tradičně nazývá ekonomismus, totiž v názoru, že zákony fungování jednoho ze
sociálních polí, a sice pole ekonomického, platí i pro všechna pole ostatní.“ Bourdieu, P.: Teorie jednání. Praha:
Karolinum 1998, str. 112.
12
V této souvislosti si vzpomínám na jeden zajímavý případ. Jeden z akademických hodnostářů na jedné
nejmenované fakultě navrhoval, aby lidem, jež nemají, podle jeho mínění, nárok na akademický titul, byl
vydáván pouze dokument o absolutoriu na dotyčném oboru. Nadřízený akademický hodnostář prohlásil, že takto
by to nešlo, protože většina absolventů by nenašla uplatnění a stát by je bez titulu na pozicích, pro něž jsou
připravovány, nezaměstnal.
13
Jde především o nové interdisciplinární obory, které vyžadují spolupráci různých věd a vědních disciplín.
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Spolupráce ve vědách i mezi vědami je dnes jedním z největších problémů. Většina
vědeckých a akademických pracovníků je svým založením spíše samotářská až
nekomunikativní, což není nic hanlivého.15 Věda vyžaduje člověka cele a vědecký pracovník
musí dost často opomenout kontakty a vazby, aby mohl ve svém oboru pokročit, ale
akademická půda byla založena na základě společenství (collegium fratres – společenství
bratří), takže naopak vyžaduje sdílení, jen tak se dají poznatky předat.16 Ale právě z tohoto
důvodu má univerzita dva základní rozměry. Rozměr pedagogický a rozměr vědecký.
Věda je dnes při hodnocení kvality univerzit nadhodnocována na úkor pedagogiky. Zajímají
nás počty habilitovaných a jmenovaných profesorů, počty publikací a citací, počty vystoupení
na zahraničních a domácích konferencích, členství ve významných organizacích. Bohužel
často zapomínáme na takové kvalitativní ukazatele pedagogického výkonu, jako jsou:
srozumitelnost přednášek, schopnost zaujmout posluchače, přístup učitele ke studentům atd.
Ad 3) Nevytvářet umělé překážky v rámci akademické komunity, ani při styku s jinými
subjekty vně této komunity. To znamená zbourat všechny přehrady, jež naši společnost, její
stavy a jedince dělí. Zde můžeme uvést několik příkladů. Mnoho pedagogických pracovníků,
když přecházejí lidé z jedné vysoké školy na jinou, si myslí, že daný obor učí nejlépe právě
oni, a nutí tak studenty, aby opakovali předměty se stejnou látkou a nechtějí jim je uznat.
Dalším příkladem, který bývá dost často zmiňován v našich médiích, je funkčnost našich, ze
státních prostředků placených, grantových agentur. Již kolikrát bylo v této souvislosti
zmíněno, že naše grantové agentury platí z peněz daňových poplatníků spíše tituly než
myšlenky, což se na Západě neděje. To však souvisí s nejistotou těch, kteří již v životě něčeho
dosáhli, a dále nejistotou výsledků na základě výdajů, kterých by mohlo anebo mělo být
dosaženo.17 Grantové agentury i státní orgány, které vypisují veřejné soutěže a zadávají státní
zakázky, se budou muset naučit více riskovat a věřit nejen ve zkušenosti starší vědecké elity,
ale především podporovat inovativnost a rozvoj potenciálu mladé vědecké generace.
Ad 4) Mýty akademické komunity a společnosti nazývám způsob myšlení, který není
holistický, tedy není schopen se podívat na celek a kontext, ale vybírá pro podporu svých tezí:
jednotlivé části reality, jež nutně nemusí souviset anebo jsou zcela odvislé od celku, ale tváří
se jako celek, chtějí tedy tento celek nahradit.
Takovými mýty jsou např. teze, že bude-li v dotyčné sféře více finančních prostředků, povede
to ke kýženému cíli (např. poroste HDP).18 Domnívám se, že nikoli. A v následujících bodech
osvětlím proč. Nebo, že když lidé nepoznají tu či onu stranu problému, vědění, života,
nebudou vědět to podstatné.

14

Otevřeně si přiznejme, že k této změně nemá mnoho (mnoho nerovná se většina) akademiků a vědeckých
pracovníků ochotu.
15
K tomu srov. Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998, str. 70 – 71.
16
Psychosociální výzkumy tuto skutečnost dokládají na grafu o dvou osách. První osa znázorňuje inteligenci ve
škále od nízké po vysokou, druhá sociální adaptabilitu, opět na škále od nízké po vysokou, členové vědeckých
komunit se vždy nacházejí v sektoru vysoká inteligence – nízká přizpůsobivost.
17
V tomto ohledu mě osobně překvapily některé výzkumné záměry našich ministerstev, které jako druhé
kritérium dávají odbornost realizačního týmu. Tím myslí zejména počet akademicky „vysoce titulovaných“
pracovníků.
18
To, že je terciární sféra vzdělávání hluboce podfinancovaná asi všichni víme, a to, že potřebuje dofinancovat,
také. Problém je, že ať do jakéhokoli systému dodáte jakkoli veliký objem financí, systém ho dokáže „spolykat“,
aniž by bylo vidět nějaké pozitivní výsledky. (Vzpomeňme na Hillary Clintonovou a její pokus o reformu
amerického zdravotního systému, již náruživě deklarovala (za účasti médií), a pak se jí raději tiše vzdala (bez
účasti médií).
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Dalším mýtem je, že věda a výzkum nezbytně vede k vyšší kvalitě života a že je schopna
vyřešit všechny problémy. Dokládá se to často pokroky v oblasti lékařství a v oblasti
moderních technologií. Proti stojí argumenty, jako devastace životního prostředí v důsledku
těchto nových technologií atd. Věda jistě s těmito riziky víceméně úspěšně bojuje, ale přitom
vytváří rizika nová.
Mýtus o nutnosti propojení vysokého školství s podnikatelskou sférou je vytvářen na základě
chybného předpokladu, že se tak budoucí absolventi učí pro uplatňování získaných poznatků
v praxi a nacházejí již na univerzitách svoje místa na trhu práce. Nic proti spolupráci
s podnikatelskou sférou. To by znamenalo tvorbu dalších bariér. Jen se tato tendence nesmí
přeceňovat. Nejen, a opakuji to znovu, že vysoké školy nevzdělávají a nevychovávají pouze
pro trh práce, ale i pro soukromé subjekty je výhodné, když si vybírají jenom minimum
nejlepších, které znají z předchozí spolupráce, a zbytek výzkumu a vývoje ponechávají na
vysokých školách. Studenti tak působí jako levná výzkumná síla a učí se spíše řemeslu, kdy
někdo říká, co mají udělat než kreativnímu a inovativnímu myšlení.19
V současné době se vytváří další mýtus. Totiž že většina finančních prostředků se má
investovat především do oblasti aplikovaného výzkumu, a tím se zvýší výkonnost a
konkurenceschopnost naší ekonomiky. Nic proti zvýšení investic do oblasti aplikovaného
výzkumu, ale stejně tak je nutné posílit investice v oblasti základního výzkumu, který
produkuje potřebné vstupy pro aplikovaný výzkum. Navíc základní výzkum v oblasti
humanitních a společenských věd přispívá k rozvoji kultury a posiluje stabilitu společnosti.20
Ad 5) Dnes se dost často diskutuje o reformě vysokého školství, přičemž se tento problém
zužuje na problém financování subjektů terciárního sektoru vzdělávání. Ale ono je především
nutné změnit struktury a zejména po proměně struktur definovat funkce, které má terciární
sektor vzdělávání vykonávat.
Pokud vytvoříte organizaci nebo instituci, je to vždy na základě nějakého požadavku nebo
potřeby. Když ale potřeba nebo požadavek přestane existovat, neznamená to, že zároveň s tím
přestane existovat i organizace. Takováto instituce naopak hledá další zdůvodnění vlastní
existence a kupodivu většině institucí se toto zdůvodnění svého trvání daří.
Nemusíme zde diskutovat o smysluplnosti vysokých škol. Jejich význam jsem zdůraznil
v předcházejícím textu. Přesto se musíme zamyslet nad tím, co bychom měli ve fungování
vysokých škol změnit. Některé z věcí, jež je třeba proměnit, jsem již uvedl. Zde mohu dále
zmínit např. manažerské úkoly, jež před univerzitami v současnosti vyvstávají, stejně jako
současnou přebujelou byrokracii na našich vysokých školách, kdy aparáty rektorátů a
děkanátů na své fungování spotřebují až polovinu prostředků ze státních dotací na studenty.
Ad 6) Vysoké školy se upnuly víceméně šťastně či nešťastně na požadavky trhu práce.
Přesto si stěžují zaměstnavatelé, že absolventi přicházejí na trh práce nepřipraveni (chybí
kompetence komunikační, týmové a řídící). Školy by však měly vychovávat nejen pro
uplatnění v zaměstnání, ale i k demokracii, občanské společnosti, kultuře, atd. A také

19

Srov. Kaplan, R. D.: Přicházející anarchie. Zborcení snů – svět po studené válce. str. 88 – 89. Červený
Kostelec: Pavel Mervart 2003.
20
Ideologie, jež jsou ve společnosti činné, vykazují vyšší sociální dopady než mnohé technologie. Zde jsou
velmi ilustrativním příkladem islámské země, jejichž vědecká produkce je ročně menší než produkce státu Izrael.
V islámských zemích však pochází převážná část vědecké produkce z oblasti technických oborů a lékařství,
naopak zcela absentuje vědecká produkce z oblasti společenských věd, zabývajících se společenským vývojem.
Prostě a jednoduše v islámských zemích se o společnosti nediskutuje a proto sociologie není možná.
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zdůraznit vzdělání jako hodnotu, která je hodnotou sama o sobě. V současné společnosti, kdy
ubývá fyzické práce a i při mnoha sofistikovaných činnostech napomáhají vyspělé
technologie, bude důležité zdůrazňovat hodnotu vzdělávání bez utilitárních a pragmatických
konotací. „Pokud bude v současné společnosti práce ubývat, stanou se takové postoje
anachronismem. Mohou se zhoršit pocity zoufalství nebo bezmoci, které jsou typické pro
dnešní nezaměstnané. Vzdělání by tu mělo hrát svou roli, ale nesmělo by přitom zůstat jen
v podobě úzce pojaté kvalifikace a rekvalifikace. Muselo by mít vztah k širšímu spektru
lidských hodnot a být nejen prostředkem, ale i cílem: představovalo by plný a svébytný rozvoj
osobnosti sloužící jejímu růstu a sebepoznání.“21
Ad 7) Pěstovat individuální vlohy jak u akademiků a vědeckých pracovníků, tak u nám
svěřených lidí. Na vysokých školách dost často děláme chybu, že pojímáme studenty jako
výrobky a snažíme se je stereotypizovat. Je důležité dávat důraz na individuální vlohy a ty
rozvíjet. Pokud je nutíme k něčemu, pro co vlohy nemají, pak děláme tyto lidi a jejich okolí
nešťastnými. Všichni jsme originály, které vyžadují individuální přístup. Neexistuje jeden typ
managera, technika, umělce, společenského vědce. Nemůžeme se domnívat, že když někdo
například nezvládá jazyky v potřebné míře, bude z něj kupříkladu také špatný konstruktér
nebo technolog.
Ad 8) Učit umění reagovat na požadavky prožívaného světa. Vše, co se děje, děje se
v horizontu celku skutečnosti. Už jsem několikrát zmínil, že tento celek skutečnosti není
vyčerpáván trhem práce. Žijeme ve svých rodinách, ve vztazích s přáteli, v societách naší
práce a našich domovů, v české společnosti, evropském sjednocujícím se prostoru a globálně
propojeném světě. Všechny tyto skutečnosti nám o něčem referují, vyžadují si naši formulaci
stanovisek, přiměřené reakce, tvorbu hodnotových orientací. I v těchto oblastech mají vysoké
školy nezastupitelný formativní vliv. Nepěstují ideologie, nepreferují náboženství či ateismus,
ale mohou popisovat, interpretovat a hodnotit. Mohou nabízet zdůvodnění, odhalovat příčiny,
pěstovat ctnosti, neboť i rozumnost a poznání jsou zdatnosti, které je třeba rozvíjet.22

21
22

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo 1999, str. 408.
Tento názor zastávali už Platón a Aristotelés.
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Prognóza kontinuity
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Český telekomunikační úřad
Nové technologie mají strategický vliv na všechny oblasti společnosti. Analytikové uvádějí,
že např. Projekt APOLLO- přistání Američanů na Měsíci, který znamenal mimořádné
investice do nových technologií, zabezpečil vysokou konkurenceschopnost amerických firem
a výrobků na déle než dvě desetiletí. V jiných souvislostech historikové a politologové
uvádějí, že kdyby Robespierre disponoval technologií telefonu a rozhlasu jako pozdější
diktátoři, mohl zakonzervovat jakobínskou etapu francouzské revoluce (a z toho vyplývající
ekonomickou stagnaci a úpadek) na velmi dlouhou dobu. Technologický vývoj za posledních
dvě stě let probíhal v řadě segmentů po exponenciální nebo logaritmické křivce. Posledních
čtyřicet let se každé tři roky výpočetní kapacita procesoru zvýšila čtyřnásobně. Proto mezi
všemi novými objevy zastávají klíčovou úlohu informační technologie, které již zcela změnily
i vzdělávací systém v celém světě.
Shrneme-li známá fakta, včetně materiálů World Future Society a prognostické skupiny
britských telekomunikací i často citovaného časopisu New Scientist, predikce nových trendů a
diskontinuit je možná v těchto scénářích:
Etapa 2010-2020
-

USA, Německo, Japonsko, Izrael, Čína, a Finsko představují vedoucí země
ve špičkových technologiích, molekulární počítače, 3D procesory.

-

Parametry počítačů nejméně desettisíckrát překračují dnešní výkony; výpočetní sítě
umožní simulace biologických procesů. Prediktivní biosimulace sníží náklady na vývoj
nových léků a lékařských přístrojů na zlomek současné hodnoty. Shromažďování dat
mimo klinické podmínky a aplikace miniaturních monitorovacích zařízení podstatně
redukuje náklady na zdravotní péči.

-

Expertní systémy provádějí marketingovou komunikaci, auditorskou činnost a
zabezpečují např. E-business, e-government a e-justici.

-

Expertní systémy na bázi umělé intelligence zabezpečují direktivy a všechny legislativní
produkty bruselského centra včetně obchodního zákona.

-

Uměle inteligentní a počítačové a telekomunikační sítě řídí provoz Internetu, televize,
rozhlasu, mobilní telefonie, komplexu lékařských zařízení a dalších služeb, ovládání
inteligentních sítí a osobních počítačů hlasem, nové prostředky pro ukládání obrovských
objemů dat, data mining v měřítku celého webu a blesková analýza textů pomocí
inteligentních systémů prohledá celý internet pro určování cílů a identifikaci trendů popř.
Předvídání krizí. Inteligentní štítky umožní identifikovat fyzické objekty v jakémkoliv
bodě v průběhu výroby a distribuce. Výroba knih, léků a dalších výrobků okamžitě po
jejich objednávce .

-

Prudký rozvoj výroby zařízení chránících před elektromagnetickým a elektronickým
smogem včetně právní úpravy

-

Vodíková ekonomika , uměle inteligentní programy řeší všechny podstatné ekologické
problémy, nadprodukce energie a potravin.

130

Etapa 2020-2030
- Uměle inteligentní programy deduktivně dotváří všechny vědecké disciplíny včetně
matematiky a jejich podíl v pedagogickém procesu převáží postupně podíl člověka. Přímé
ukládání znalostí z počítače do lidské paměti.
-

Právní úprava (zákaz) aplikace informačních technologií v umění a v segmentech médií
(zákaz počítačových moderátorů).

-

Přímá komunikace člověka s internetem prostřednictvím implementovaného čipu.

-

Přímá komunikace s vyššími savci a kytovci prostřednictvím implementovaného čipu.

Výroba zařízení pro komunikaci s vyššími savci, včetně právní úpravy.
-

Literatura a hudba vytvořená počítači je k nerozeznání od lidské.

-

Značný politický vliv hnutí, která odmítají technický a společenský pokrok.

-

Počítače, popř. telekomunikační systémy řídí svůj vlastní vývoj, výzkum a výrobu.

Zajímavou otázkou je, zda může v kontextu globálních trendů patřit Česká republika mezi tři
ekonomicky a technologicky nejúspěšnější země, reformuje-li právní systém a zavede-li
angličtinu jako druhý úřední jazyk. Přes absenci vládní podpory, na rozdíl od např. Německa,
je již v současnosti ČR v umělé inteligenci a expertních systémech, použijeme-li sportovní
terminologii, ve světové špičce. K nejvýznamnějším pracovištím patří katedra kybernetiky
FEL ČVUT, katedra informačních technologií Univerzity v Hradci Králové, spolupracující
s Národním úřadem pro aeronautiku a kosmický prostor v USA a americkou firmou
Gensystem Corporation. Ve světě je známa Katedra informačních technologií FI Masarykovy
univerzity v Brně, která je také zaměřena na analýzu a chápání přirozeného jazyka, kvantové
počítače a ekologické aplikace a kde byl vyvinut univerzální robot, schopný vypracovávat
např. projekty pro EU (Z. Staníček). Ve světě je velmi ceněno robotické pracoviště Vysokého
technického učení v Brně. Robotický tým z VUT Brno je ve své kategorii trojnásobným
mistrem Evropy v robotnickém fotbalu. Robot záchranář z téhož pracoviště VUT Brno se
značným předstihem porazil na soutěži v Itálii v létě 2003 všechny ostatní roboty. Pro postup
mezi tři technologicky a ekonomicky nejúspěšnější země bude nutné jemněji seřídit právní a
ekonomické mechanismy a rovněž granty i investiční pobídky. Na vědu a výzkum bude nutné
věnovat 3-4% HDP a vysoké školy i mezinárodní spolupráci je nutné více orientovat na
telekomunikace, nanotechnologie, biotechnologie, výrobu čipů a zařízení na ochranu před
elektronickým a ekologickým smogem, výrobu lékařských přístrojů a léků, umělou
inteligenci, expertní systémy a robotiku.
Literatura:
Potůček, M: Czech experience with the development of holistic approach in future studies, In:
The First Prague Workshop on Future Studies Methodology, Prague 2004
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IV. PROFIL ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL A ABSOLVENTSKÉ SÍTĚ
Vztahy s budoucími absolventy se utvářejí během studia
Dr. Bohuslava Šenkýřová, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Dovolte, abych zahájila druhý den jednání konference VŠFS, konané pod záštitou
místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna a hlavního města Prahy na téma
Lidský kapitál a investice do vzdělání. Je to již sedmý ročník mezinárodní konference na toto
téma, dalo by se tedy říci, že je to pro naši školu staré téma. Obecně vzato, je to téma starší
než naše VŠ, je to téma staré téměř jako vysoké školy.
Lze rovněž konstatovat, že problematika absolventů VŠ, jak vyplynulo i ze včerejšího
jednání, je teoreticky řešena mnohými veřejnými VŠ již dlouho, jsou publikovány různé
teoretické statě a je vydána řada knih, které popisují význam absolventa, vztah VŠ a
absolventa apod. Ve skutečnosti velmi často, ne-li vždy, zůstává právě jen u různých
proklamací, teoretických pouček a závěrů, praktická aplikace je téměř nulová. Ruku na srdce,
každý z nás jsme absolventy nějaké VŠ, já např. FFUK, a v životě ani jednou aktivně jsem
nebyla oslovena jako absolventka, nebyl mi nabídnut žádný další vzdělávací produkt, třebaže
právě na této fakultě se katedra andragogiky tímto tématem zabývá a vydala řadu publikací na
toto téma zaměřených. Pochopitelně. Domnívám se, že FFUK vůbec netuší, že jsem její
absolventkou, nemá ponětí, kde se nacházím, což je jeden z předpokladů, abych mohla být
oslovena. Další podmínkou, aby VŠ oslovila absolventy, je, že jim musí mít co nabídnout.
Mají veřejné i soukromé VŠ vůbec co svým absolventům nabídnout? Kdyby chtěly, mít by
mohly. Ale chtějí? Uvědomují si VŠ alespoň částečnou „zodpovědnost“ za „svoje
absolventy“? Možná, že připustí částečnou zodpovědnost v době, kdy absolvent na jejich
škole přebírá diplom a nastupuje na pracovní trh. Možná, že některé pociťují tuto
zodpovědnost jen velmi formálně. Den poté, za rok, dva, tři… Pro mnohé školy je v této době
již absolvent „cizí osobou“. Snad jedině, když se z něho stane hodně mediálně známá osoba,
možná někoho na oné škole těší, že v rozhovoru uvede, že vystudoval jejich školu.
Mnohé školy by rády komunikovaly s absolventem, ale nesetkávají se s odezvou anebo prostě
nevědí, jak ho oslovit.
Závěr: komunikace s absolventy musí začínat v době, kdy jsou ještě studenty. Chtít
navazovat kontakt až v době, kdy ze studenta je absolvent, obvykle nevede k cíli a většinou
skončí neúspěchem.
Tedy podívejme se, co znamená komunikace se studentem. Tento problém má svoji
formální a neformální rovinu, a ty spolu velmi souvisejí.
Pokud jde o formální rovinu – sem bych zařadila všechno, co se týká vytvoření podmínek
pro to, aby vůbec komunikace mohla probíhat – tedy škola musí disponovat informačním
systémem, který jí, ale i druhé straně – tedy studentovi, umožňuje jednoduše se vzájemně
oslovit, považují-li to za nutné. Naše škola má k dispozici IS, který umožňuje komukoli ze
zaměstnanců i studentů poslat komukoli e-mail. V rámci vnitřních předpisů školy jsou pozice,
kde lze poslat tyto zprávy hromadně. Dále je třeba, na VŠFS v rámci procesního modelu
řízení, nadefinovat, kdo čím se zabývá. Např. je velmi důležité zabezpečit odpovídání na emaily, které dojdou, stejně jako pracovat s odpověďmi na ty, které jste zaslali. Např.
komunikace pedagog-student může probíhat bez dalšího prostředníka, nebo za pomoci
asistentky katedry, nebo je e-mail postoupen osobě, která je za obsaženou problematiku
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odpovědná. Mně samozřejmě obvykle přicházejí závažnější e-maily – např. připomínky,
náměty, event. stížnosti, a tyto záležitosti řeší k tomu zřízená komise. Hodnotím velmi
pozitivně i takové emaily, které upozorňují na zjištěný nedostatek, a velmi si cením toho, že
jsou vesměs podepsané. Prošetřovali bychom ovšem i nepodepsanou stížnost.
Tedy kromě softwarové podpory musí na škole fungovat i další podpora, musí být
vytvořeno klima, otevřená atmosféra, ve které studenti stejně jako zaměstnanci školy jsou
ochotni otevřeně komunikovat, k problémům přistupovat pozitivně, jsou ochotni o nich
veřejně mluvit a nikoli je zametat pod koberec, zastírat je, pracovníci školy musí brát studenta
jako nerovnocenného partnera. To jsem samozřejmě přešla i k těm tzv. neformálním
podmínkám. Musí na škole existovat otevřená přátelská atmosféra, ve které si umíme sdělit i
negativní záležitosti pozitivně. To se nadekretovat nedá, to je o lidech a jejich vedení.
Zatímco některé věci může vedení nadekretovat, jiné i při nadekretování bez vlastní vůle a
pochopení nebudou fungovat. Zde již hovořím o komunikaci mezi studentem a pedagogem, a
to nejen při přednáškách, cvičeních, konzultacích, zkoušení apod., ale i tzv. na chodbě, mimo
vyučování při různých školních a mimo školních akcích a kláních i zcela neformálního
charakteru. Tady bych mohla dlouze hovořit o osobnosti a poslání pedagoga. Zmíním
vzhledem k nedostatku času jen to, že student na SVŠ, kde si za studium platí, obvykle
nehodnotí jako osobnost pedagoga neobjektivně mírného nebo ke studentům podlézavého, ale
samozřejmě ani arogantního, hrubého až vulgárního. Pedagog má být zdravě náročný,
spravedlivý, který přesvědčí svým zaujetím a znalostmi ve svém oboru, má mít niternou
potřebu pro svoji věc strhávat i studenty a zapojovat je do slastí vědeckého bádání a dišputací.
A ačkoli velký profesionál, přesto zůstává skromný a pokorný před nekonečnými obzory vědy
a výzkumu.
Role pedagoga, ale i dalších zaměstnanců školy, např. studijního oddělení, spočívá i v tom,
že pomáhají studentovi odstraňovat překážky, které zákonitě při studiu vznikají. Ne všichni
řeší všechno. Ale student musí vědět, že škola má o něho zájem, má zájem pomáhat mu
identifikovat problémy a navrhovat v rámci možností jejich řešení. Tedy nebojme se říci, že
se jedná o poradenství, často velmi odborné, mnohdy však vyžadující jen trochu dobré vůle a
určitou velkorysost a lásku ke studentům. Já si obvykle vzpomenu na svá studentská léta a při
rozhodování mi to obvykle pomůže. Domnívám se, že právě toto zajistit je nejtěžší. „Naši tzv.
moderní pedagogové si někdy neuvědomují nebo uvědomovat nechtějí, že toto je možná ještě
důležitější a nechá na studentech větší stopu, než to, co jim během přednášky, někdy i
poměrně nezáživné, vykládají. Prostě se studenty mluvit, poznat je, jací jsou, co potřebují
(v obecném slova smyslu). Vždyť to byli jiní géniové, kteří pochopili, že nejvíce se mohou
naučit právě od svých studentů. A dnes je tolik pedagogů, kteří po skončení hodiny zaklapnou
desky a prchají na jinou školu, aby stejné desky před úplně jiným publikem zase otevřeli, a
tak dokola – i oni přece si chtějí vydělat slušné peníze.
Samozřejmě, student musí mít o kontakt zájem. Kromě zjišťování problémů studenta je
stejně důležité zjišťovat, co si student myslí o studijním oboru, jednotlivých předmětech a
jednotlivých učitelích. Toto už je dobré podpořit i anonymními anketami a VŠFS to dělá
každý semestr. Ovšem, je třeba s výsledky pracovat. Velmi citlivě a zodpovědně – studentovo
hodnocení pedagoga nemusí být objektivní, má–li ovšem stejný názor větší počet
respondentů, je třeba reagovat – osobně pohovořit se studenty v kruhu a zjistit více, pohovořit
s pedagogem a snažit se identifikovat příčiny, existují také např. hospitace, atd. V každém
případě by studenti i pedagogové a ostatní zaměstnanci měli vědět, že se vedení školy jejich
názory „poctivě a spravedlivě“ zabývá. A právě požadavek na takovou komunikaci a
„konfrontaci“ se studenty bývá pro některé kolegy z veřejných VŠ nepochopitelný a někdy i
nepřijatelný. Pro soukromé VŠ je právě klientský přístup ke studentům, založený na výše
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uvedených skutečnostech, jediný možný. Neakceptování těchto pravidel hry by bylo pro
VŠFS důvodem k přerušení spolupráce s pedagogem.
Tedy tato pravidla musí být formálně i neformálně přijata vedením školy a realizována přes
vedoucí kateder, pedagogy i všemi dalšími pracovníky školy, kteří přicházejí se studenty do
kontaktu – recepcí a telefonistkou počínaje a studijním oddělením konče. Stejné principy by
měly být uplatňovány nejen v komunikaci se studenty, ale to by byla jiná kapitola.
Tedy podaří-li se v průběhu studia přesvědčit studenty, že škola má zájem o kontakt s nimi,
že ji zajímá jejich názor, že jsou jejími plnohodnotnými partnery, jistě bude méně
komplikované v kontaktech pokračovat i v době, kdy se ze studenta stane absolvent.
V době studia nabízíte studentovi studium zvoleného oboru. Co nabízíte absolventovi? Proč
by měl absolvent komunikovat se svou alma mater? Důvodů by se našlo hodně. I absolvent
potřebuje uspokojovat svoje potřeby, a když mu to neumožní jeho AM, půjde jinam. Může se
stát i významným partnerem a mecenášem školy, pokud udělá tzv. kariéru.
Včerejší, dnešní a zítřejší situace vysokých škol je rozdílná. Včera VVŠ nemusely, dnes
také ještě nemusí, ale pro SVŠ je tato otázka již dnes životně důležitou, zítra bude podstatná
pro všechny.
To už je ale téma o marketingu, demografickém vývoji a kontaktu VŠ s praxí, pro kterou
svoje absolventy připravuje, téma nabídky kurzu CŽV a různých dalších forem vzdělávání
klíčových klientů, kterými dozajista absolventi – alespoň pro naši školu – jsou a budou. To je
uplatňování nových principů v organizaci a řízení a určitě i financování VŠ. VŠ je složitý
specifický podnik, který se ocitá v tržním konkurenčním prostředí, ve kterém, bohužel zatím
existují nerovné podmínky – minimálně pro klienty (studenty), ale jsem přesvědčena, že i pro
jednotlivé VŠ. Je to podnik, který má svoje zákazníky, ale nikoli samozřejmě – bude muset o
ně čím dál více usilovat, který je (nebo měl by být) více zdrojově financován – jeho
organizace, struktura řízení a strategické plánování musí reagovat na změnu vnějších
podmínek. A to i změnami ve svém „výrobním“ programu – vzdělávacím a vědeckovýzkumném programu s akcentem na výstup a jeho uplatnitelnost na trhu – absolventa a jeho
profesní uplatnění na trhu práce. A také přebírat určitou zodpovědnost za jejich rozvoj, aby se
po nějaké době nestal „zastaralým výrobkem“ a nebyl jednoduše nahrazen jiným, lépe na
pozici připraveným. A toto zajistit je hodně náročný komplikovaný proces a musí existovat
hodně velká motivace, aby školský management ho vzal za svůj, neboť má veliké množství
rizik a konfliktů. Je to citlivé a nadlouho. Podle mne je to ale proces nezadržitelný.
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Proč a jak budovat vztahy s absolventy?
Doc. Ing. Milan Kašík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Každá vysoká škola, VŠFS nevyjímaje, plní pochopitelně mnoho funkcí, ať daných těmto
školám historicky (vzdělávací, stavovské ad.), společensky (etika, životní rozhled, ad.), či
podnikatelsky (adaptace na praxi, použitelnost na trhu práce, ad.) v případě škol soukromých.
Na profil absolventa můžeme proto nahlížet prizmatem některé z těchto funkcí, posuzovat
stupeň jeho znalostí a vědění, jeho uplatnění v praxi, a pochopitelně široké spektrum otázek
znalostí společenského vývoje, souvislostí, schopností orientovat se v tomto světě až po
otázky kulturního a etického rozhledu. To jsou danosti, které by měla škola poskytovat jako
nástroj komplexního rozvoje osobnosti.
Projekt „Komunikace a vztahy s absolventy VŠFS“
Ve svém příspěvku se zaměřím na absolventa vysoké školy z hlediska jeho uplatnění
v praxi a na trhu práce v evropském kontextu, a jako příznivce, který v rámci komunikace
představuje pro školu zpětnou vazbu, vypovídající o kvalitě studijních programů, o uplatnění
v praktické profesním životě, o kariérním růstu, o zájmu o celoživotní vzdělávání.
Samozřejmě za předpokladu, že absolvent chce být se školou, se svou alma mater v trvalém
kontaktu i po jejím absolvování. Tento předpoklad se naplňuje již v průběhu samotného
studia, kdy každý pedagog, vedoucí studijní skupiny, ale i pracovníci školy na obslužných
útvarech musí svým vystupováním, chováním, chceme-li firemní kulturou a pochopitelně
znalostmi a zkušenostmi utvářet zárodky budoucího vztahu absolventů se školou. Této fázi
vztahu s budoucími absolventy se podrobně věnovala dr. Šenkýřová, spoluautorka projektu
zmíněného v nadpisu této části mého referátu.
Můj pohled se tedy soustředí na období, kdy se posluchač stane skutečným absolventem,
tedy kdy opustí promoční síň. Protože soukromá vysoká škola je podnik jako každý jiný,
zaměřím se na. řízení vztahů s absolventy soukromé vysoké školy. Nahlédneme-li do teorie
a praxe marketingu 21. století, tak ten je (od poloviny devadesátých let) charakterizován a
zcela opanován filozofií a podnikovou strategií označovanou zkratkou CRM (Customers
Relationship Management) – řízení vztahů se zákazníky. Absolvent soukromé vysoké školy je
našim zákazníkem, klientem. Je jen škoda, že tato legitimní úvaha a zejména podnikatelská
nutnost, která je pro každý podnikatelský subjekt pohybující se na volném trhu alfou a
omegou, vytváří někdy u představitelů veřejných vysokých škol poněkud podrážděné reakce
ve smyslu vymezování soukromých oproti školám veřejným. Není to však ani záměr, ani
nepochopení, co má vysoká škola všechno šlechetného poskytovat, ale pohyb na
hyperkonkurenčním trhu znamená volit takové marketingové metody, které vedou v mnoha
případech k přežití podnikatelských subjektů na trhu. Soukromé vysoké školy budou vždy
čerpat z historické tradice a know-how veřejných vysokých škol, budou u nich hledat
inspiraci ve všech oblastech své činnosti. Nicméně zviditelňování na edukačním trhu je
základní marketingovou nutností dobrého jména a fungování každé soukromé školy. Proto
naše vysoká škola zpracovala obsáhlý projekt „Komunikace a vztahy s absolventy“, s těmito
východisky:
-

způsob práce pedagogů a managementu školy zakládající trvalý vztah absolventa ke škole
v průběhu studia,

-

kontakt s absolventem v průběhu jeho profesní kariéry (kariérní růst, využití znalostí,
místo a zařazení v podnikovém managementu) a jeho zpětná vazba umožňující reagovat
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škole na potřeby praxe v krátkodobém horizontu (dovednostní disciplíny) a dlouhodobém
horizontu (nové a konkurenceschopné studijní programy),
-

absolvent jako příznivec školy, přispívající k budování jejího image a goodwillu,

-

absolvent jako zákazník pro další produkty školy (MBA, BSBA, celoživotní vzdělávání,

-

absolvent jako klasický zákazník a klient, zaručující škole ekonomickou reprodukci a
podnikatelský rozvoj.

Projekt byl založen před dvěma lety a je dnes ve fázi ověřovací implementace. Vzhledem
k tomu, že s projektem souvisí metody efektivní komunikace s absolventy, marketingové
výzkumy a výzkumy edukačního trhu, je to projekt interdisciplinární a zároveň manažerský,
s mimořádným významem pro naši školu – a doufám, i pro odbornou veřejnost.
Posluchač jako klient a zákazník – absolvent jako partner
Máme-li nějakým způsobem hodnotit, resp. posuzovat a určovat hodnotu lidského kapitálu,
což je obsahem této konference, je mnoho možných přístupů. Jedním z možných je hodnocení
profesní, manažerské, osobnostní a dovednostní způsobilosti, připravenosti absolventa
příslušné školy v praxi, řečeno jinak, uspokojení jeho potřeb, tužeb, očekávání
v hodnototvorném procesu z hlediska vztahu škola – praxe.
Na konferenci konečně několikrát zaznělo, že zejména praxe a uplatnění absolventa v ní
(včetně mzdy) je měřítkem úrovně a kvality školy. Toto je vstupní preambule, která
marketingově uvažující organizaci – tedy i školu vede nutně k tomu, že uplatnění absolventa
je jedním z hlavních kritérií, zda její produkty – vzdělávací programy mají úroveň,
odpovídají potřebám praxe, zda a jak jsou prodejné a konkurenceschopné. Proto se
absolvent zákonitě stává středobodem marketingu školy, je tím nejcennějším zdrojem
informací pro rozvoj školy ze všech hledisek. Absolvent soukromé vysoké školy je jejím
zákazníkem a jak jsem zmínil, prozíravá organizace s ním musí budovat další zákaznické
vztahy, a jak ukáži dále, „posouvat ho“ po žebříčku těchto vztahů ke stále intenzivnějšímu
poutu k jeho alma mater.
Dovolím si malou paralelu: hotely s dobrou úrovní, pokud jste někdy využili jejich služeb
(stali jste se jejími klienty a zákazníky), vám posílají různé nabídky, hotel Voroněž v Brně
posílá ke kulatým životním výročím blahopřání, atd. Většina firem, u nichž jste si pořídili
automobil, posílá informace o pravidelných inovacích a nových produktových řadách,
obchodní řetězce nás získávají zákaznickými kartami. To vše není nic jiného, než získávání
nás zákazníků trvale pro firmu, resp. její produkt.
Každá firma aby na trhu obstála, musí průběžně a rychle inovovat, musí se trvale vyvíjet.
Pro soukromou školu to znamená, že nelze přednášet stále to stejné, (i to na konferenci
zaznělo), lpět na stávající studijním programech a nesledovat potřeby jejich změn z hlediska
praxe, atp.
Dovolím si v této souvislosti jeden velmi aktuální citát: „Podnik musí vyrábět přesně to,co
zákazníci potřebují,aniž by musel obětovat rozsah své výroby, a dělat nějaké větší úpravy na
svých výrobních linkách“ (Lester Wunderman, zakladatel teorie přímého marketingu při svém
vystoupení v Praze dne 29. 4. 2004). Není to nic jiného, než podpora pro moji předchozí
myšlenku a podpora pro to, co považuji u soukromých škol a z hlediska projektu práce
s absolventy za nejdůležitější: flexibilnost v reagování na potřeby praxe, tj. učit to, co praxe
potřebuje jak z aktuálního, tak dlouhodobého výhledu (slovy autora citátu, vyrábět to, co
zákazník potřebuje).
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Naše škola na základě kulatých stolů s absolventy a jejich zaměstnavateli zcela nově
zpracovala profily absolventů, aby odrážely potřeby praxe současné a v nejbližších letech,
inovujeme průběžně některé předměty směrem k podpoře dovednostních a manažerských
disciplín, snažíme se dělat vše proto, co činí absolventa uplatnitelným v praxi, tedy
zaměstnatelným. To je jistá konkurenční a komparativní výhoda soukromé školy, a včera
někdo též na konferenci připomněl, že snad máme možnost být v tomto směru pružnější a
adaptabilnější než školy veřejné.
Zmínili jsme se o postupu zákazníka na žebříčku tzv. zákaznických vztahů s podnikem
– se školou. Použijme k tomu velmi moderní a fungující schéma, viz obrázek - relační
žebříček vztahů se zákazníky:
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Cílem budování vztahu s našimi absolventy ve smyslu mého referátu je, aby se stali
příznivci, obhájci, resp. partnery školy. Co si pod tím představujeme a jaký přínos pro školu
tyto stupně vztahu absolventa se školou znamenají:
- Příznivec školy má zájem být trvale se školou v kontaktu (pochopitelně ne všichni
absolventi mají tento zájem), je ochoten vzájemně komunikovat. Pokud bude tato
komunikace z naší strany efektivní a účelná, může se z něj stát obhájce školy.
- Obhájce školy je již velmi hodnotný vztah, kdy absolvent šíří její dobré jméno a napomáhá
tak budování image školy a jejích produktů a celkovému goodwillu, pomáhá tak velmi
významně k celkovému odbornému i podnikatelskému rozvoji. Doporučuje totiž školu ke
studiu svým příbuzným, známým a dalším zainteresovaným osobám, naší snahou však je
získat ho jako partnera.
- Partner školy je většinou již člověk, který se dostal na jistou manažerskou úroveň a stává se buď
soukromým partnerem školy (VIP osoby, ve zmiňovaném projektu obsluhované speciální
komunikační strategií), nebo firemním partnerem školy, který přispívá na některé nadstandardní
činnosti (např. ediční činnost), a pochopitelně je součástí korporátní identity školy.
Každý vztah vyžaduje péči a pozornost
Každý vztah se musí tzv. opečovávat a hýčkat. V našem pojetí vztahů s absolventy to je již
zmíněná obousměrná marketingová komunikace a kvalitní portfólio vzdělávacích
programů. VŠFS v tomto směru má co nabídnout, neboť vedle standardních bakalářských a
návazných magisterských programů nabízí absolventům postgraduální manažerská studia
BSBA a MBA, jako jejich nejvyšší stupeň. Vedle toho široký cyklus programů v rámci
celoživotního vzdělávaní a vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy. A to je to, co těm
absolventům, kteří si patřičný vztah ke škole vybudovali, resp. škola v rámci řízení vztahů
s nimi vybudovala, můžeme trvale nabízet. Pochopitelně kvalitní produktová nabídka je
z hlediska marketingu školy další ze základních podmínek efektivního fungování organizace a
konkurenční výhoda. Podstata je pak v tom, že tyto a v budoucnu další a inovované produkty
máme již komu nabízet, tedy našim bývalým absolventům. Mimochodem – prameny uvádějí,
že tento způsob relačního marketingu je až pětkrát levnější než klasický, transakční
spočívající ve stálém oslovování potenciálních zákazníků bez systematické práce s nimi.
Pokusil jsem se v příspěvku na tuto konferenci ukázat, že budování a řízení vztahů
s absolventy soukromé vysoké školy (stejně jako zákazníků každého podniku a organizace)
má několik poloh, a svým způsobem to je marketingová povinnost. Dovolím si tvrdit že, kdo
ji nebude akceptovat a podle ní vztahy budovat, znamená pro každou firmu a tedy i pro naší
školu ztráta konkurenční výhody. Dále jsem chtěl ukázat, jak pestré jsou metody a formy
spolupráce s absolventy naší školy. Nejde vůbec o teorii, ale o praxi, která může ve svém
důsledku přinášet podnikatelský úspěch. Budování vztahů s absolventy je základním
předpokladem dobrého jména školy, prvotním předpokladem jejího podnikatelského rozvoje,
a předpokladem pro to, aby u nás lidé rádi studovali. Nu a pak schází jediné: mít kvalitní
studijní programy – charismatické a kvalitní pedagogy – a dobré manažery ve vedení školy.
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Intelektuální kapitál: Důvody pro jeho měření a vykazování
Ing. Magdalena Hlínová, Technická univerzita v Liberci
Příspěvky, které se věnují problematice vykazování a měření intelektuálního kapitálu, se liší
v uváděných důvodech, proč by organizace měla vůbec začít, a nadále i pokračovat,
vykazovat, měřit a řídit intelektuální kapitál. I nadále probíhají diskuse na toto téma. Cílem
tohoto příspěvku je shrnout důvody, které by měly vést manažery podniků k tomu, aby se
začali zajímat o intelektuální kapitál svého podniku, aby ho monitorovali, řídili a snažili se o
zvětšování jeho zásoby. Nedostatky při vykazování a měření intelektuálního kapitálu mohou
mít negativní dopad na všechny úrovně. Pro jednotlivé firmy, které nechápou, jak se tvoří
hodnota, může vést k neefektivní alokaci zdrojů. Podnik nedokáže určit budoucí příležitosti.
V širších souvislostech mohou nedostatky při měření intelektuálního kapitálu vést
k nenormálnímu tržnímu chování: pokud trhy nemají dostatek potřebných informací
získaných díky „oficiálním“ informačním kanálům, mohou se uchýlit ke spekulacím, které
povedou k nejistotě ohledně budoucího vývoje podniku, což se odrazí ve vyšších nákladech
na kapitál a nízké či nestabilní ceně akcií.
1 Důvody pro vykazování intelektuálního kapitálu na makroekonomické úrovni
Průmyslové země stále více shledávají, že znalosti a technologie hrají významnou roli
v ekonomickém rozvoji. Schopnost vytvářet, distribuovat a využívat znalosti je nyní
považována za jeden z hlavních faktorů ekonomického růstu, zlepšení životní úrovně a
kvality života. Současně dochází k integrací zemí, díky rostoucím mezinárodním tokům zboží
a služeb, investic, lidí i myšlenek.
Investice je rozhodující pro adaptaci a dlouhodobý růst ekonomiky. Stejně jako technologie,
organizační struktura, software, výzkum a vývoj, znalosti a dovednosti stále více ovlivňují
výkonnost podniku, tak investice směřující do nehmotných aktiv řídí výkonnost nové
ekonomiky. Zlepšení identifikace a měření intelektuálního kapitálu je podstatné pro rozvoj a
podporu veřejné politiky v oblasti kapitálových investic, zaměstnanosti a vzdělávání.1
Podíl nehmotných investic podniku do výzkumu a vývoje, marketingu, vzdělávání
pracovníků a informačních systémů a technologií neustále roste. Nakamura ve své studii2
uvádí, že roční hrubé nehmotné investice činí ve Spojených státech minimálně 1 bilion
dolarů. Mnoho těchto investic není zachyceno v hrubém domácím produktu. V současnosti
jsou jediným nehmotným aktivem zahrnutým v hrubém domácím produktu Spojených států
investice do SW, tyto hrubé investice činí více než 230 miliard dolarů – což znamená více než
2 % hrubého domácího produktu. Nakamura uvádí, že podíl nehmotných investic a jejich
ekonomická hodnota začala významně růst kolem roku 1980. Je to důsledek elektronické
revoluce v 70. letech, která přispěla ke zvýšení návratnosti investic do nehmotných aktiv.
Lev ve své studii3 uvádí, že v ekonomice Spojených států nehmotné investice nyní přesahují
tradiční investice do fixních aktiv. Na základě analýzy bylo zjištěno, že od 70. let došlo k až
osminásobnému nárůstu nehmotných investic a že v roce 1992 nehmotné investice dohnaly
hmotné investice určené na strojní zařízení a vybavení.

1

Luu, N. - Wykes, J. - Williams, P.: Invisible Value: The Case for Measuring and Reporting Intellectual Capital
[online]. 2001. [cit. duben 2003]. Dostupné z <http://www.isr.gov.au>
2
Nakamura, L.: A Trillion Dollars a Year in Intangible Investment and the New Economy. In: Intangible
Assets.Values, Measures, and Risks. Oxford: University Press, 2003, s. 19. ISBN 0-19-925694-2
3
Hand, J. – Lev, B.: Intangible Assets. Values, Measures and Risks. Oxford: University Press, 2003. ISBN 0-19925694-2
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Výzkum provedený OECD ukazuje, že v zemích OECD se zvyšují výdaje určené na
nehmotné investice. V roce 1995 představovaly investice do znalostí 8 % celkového hrubého
domácího produktu zemí OECD, což je objem srovnatelný s investicemi do hmotného
vybavení. [3]
Mezi roky 1985 a 1995 rostly investice do znalostí v zemích OECD přibližně o 2,8 % ročně,
což je nepatrně rychlejší růst než růst hrubého domácího produktu (bližší údaje uvádí Obr. 1).
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Obr. 1 Průměrná roční míra růstu hmotných a nehmotných investic [3]

2 Důvody pro vykazování intelektuálního kapitálu na mikroekonomické úrovni
Na základě literatury je možné identifikovat hlavní motivy, které vedou organizace k měření
a vykazování intelektuálního kapitálu. Jedná se o možnost srovnávání stavu intelektuálního
kapitálu v podniku s konkurencí, pomoc při stanovení podnikové strategie a při hodnocení,
jak je strategie naplňována, přispívá k efektivnějšímu rozhodování o alokaci zdrojů, výsledky
měření se používají jako podklad pro vytvoření systému odměňování pracovníků a konečně
nejčastěji uváděným důvodem pro vykazování informací o intelektuálním kapitálu je
poskytnutí komplexních informací o podniku externím zájemcům.
2.1 Zdroj konkurenční výhody podniku
Jak již bylo uvedeno dříve, na intelektuální kapitál se nyní nahlíží jako na hlavní faktor,
který ovlivňuje inovace a růst produktivity, konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost
podniku. Ve znalostní ekonomice znalosti či intelektuální kapitál jsou výrobním faktorem
bohatství, mají přednost před hmotnými aktivy.
2.2 Možnost srovnávání s konkurencí
Výsledky získané při měření usnadňují srovnávání podniku s konkurenčními podniky,
s odvětvovým průměrem, případně srovnávání údajů v průběhu určitého období. S ohledem
na získané informace je pak možné stanovit oblasti, ve kterých podnik zaostává za
konkurencí, a přijmout opatření, která povedou ke zlepšení daných oblastí intelektuálního
kapitálu.
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2.3 Posílení povědomí uvnitř podniku o významu intelektuálního kapitálu
Podniky, které se snaží o důkladné pochopení významu znalostí pro podnikání, považují již
jen samotné proniknutí do této problematiky za velmi hodnotné. Pěstování a využití
nehmotných aktiv je pro ně jednoznačně přínosem. O významu intelektuálního kapitálu je
potřeba přesvědčit management i všechny ostatní pracovníky uvnitř podniku, což může
měření intelektuálního kapitálu usnadnit. Údaje získané z měření mohou potvrdit význam
intelektuálního kapitálu pro zvyšování hodnoty podniku, zároveň mohou i ukázat, které
složky mají největší vliv, případně v kterých oblastech je potřeba určité zlepšení, a přesvědčit
o nutnosti dál rozvíjet intelektuální kapitál.
2.4 Pomoc při vytváření podnikové strategie
Měření intelektuálního kapitálu může být prospěšné při formulování podnikových strategií.
Kenneth Andrews definuje strategii podniku jako „model pro rozhodování v podniku, který
vymezuje a ukazuje jeho cíle, záměry, předkládá základní politiku a plány k dosažení těchto
cílů, definuje rozsah podnikání, o který podnik usiluje, povahu ekonomické organizace lidí,
která je nebo má být dosažena, a podstatu ekonomických a neekonomických podmínek, které
má v úmyslu vytvořit pro svoje akcionáře, zaměstnance, zákazníky a společnost.“
Intelektuální kapitál má pro podnik strategický význam. Podniky si uvědomují, že
formulování strategie neznamená pouze určit konkurenční výhody, příležitosti, hrozby
odvětví, je třeba také identifikovat schopnosti a zdroje, které má podnik k dispozici, aby bylo
možné dané příležitosti zhodnotit. Různé podniky vytvářejí a mají k dispozici různé
charakteristické schopnosti, a otázkou, kterou si kladou, je, zda mají k dispozici ty správné
schopnosti, aby dokázaly využít příležitostí.
To znamená, že intelektuální kapitál podniku by měl být jedním z hlavních faktorů, které se
musí zohlednit při formulování strategie, a jednom z prvořadých veličin, na které může firma
vystavět svou identitu a základ strategie, stejně jako jedním z prvořadých zdrojů ziskovosti
podniku. Proto podniky potřebují zjistit a rozvíjet intelektuální kapitál, aby získaly
konkurenční výhodu a zvýšily svou výkonnost. Klíčem k formulaci strategií je pochopení
vztahu mezi intelektuálním kapitálem, konkurenční výhodou a ziskovostí podniku.
Výzkumy v této oblasti jsou založeny především na teoriích, které nejsou dosud podloženy
empirickými studiemi. Existuje jen několik empirických důkazů o výhodách strategií
založených na intelektuálním kapitálu. Jedním z nich je telekomunikační společnost APiON,
která dokumentuje, jak podnik vytvořil a zavedl růstovou strategii a díky tomu dosáhl
dramatického nárůstu hodnoty pro akcionáře a to právě díky aktivnímu zaměření na využití
svých zdrojů intelektuálního kapitálu. O deset let dříve, v roce 1992, provedl Richard Hall
výzkum ve Velké Británii mezi 95 vedoucími pracovníky, aby zjistil, jak vnímají relativní
vliv konkrétních nehmotných zdrojů na úspěch podniku. Napříč všemi odvětvími vnímali
dotázaní jako nejdůležitější nehmotný zdroj, který nejvíce přispěl k celkovému strategickému
úspěchu podniku, pověst podniku, image produktu a know-how zaměstnanců. Hall doložil
tyto závěry výsledky šesti případových studií. Závěrem a doporučením jeho studie bylo, že
nehmotné zdroje by měly hrát hlavní roli při strategických řídicích procesech.
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2.5 Pomoc při hodnocení naplňování definované strategie
Dalším důvodem pro zahájení řízení intelektuálního kapitálu je vytvoření klíčových
ukazatelů výkonnosti, kterou pomohou při hodnocení naplňování strategie. Zkušenosti
průkopníků ve vykazování intelektuálního kapitálu naznačují, že informace o intelektuálním
kapitálu mají malou hodnotu pro uživatele, pokud nejsou začleněny do strategie podniku.
Měření ovlivňuje řídicí chování a akce, které pak pohánějí zavedení strategie. Což znamená,
že systémy měření výkonnosti by měly určit, jak si podnik stojí na cestě k dosažení
definovaných cílů. Jonathan Low dokazuje ve své studii, že 70 % z dotázaných výkonných
ředitelů uznává, že je velký rozdíl mezi tím, co se měří, a tím, co skutečně má hlavní vliv na
výkonnost podniku. Což dál dokazuje Stivers a kol., který zjistil, že ačkoliv se 63 %
respondentů z řad výkonných ředitelů domnívalo, že měřit nehmotná aktiva je důležité, jen 10
% z nich použilo výsledky z měření nehmotných aktiv ke zhodnocení strategického vývoje.4
2.6 Efektivnější alokace zdrojů podniku
Vykazování informací o intelektuálním kapitálu může přispět k lepšímu rozhodování
managementu o alokaci zdrojů, protože získané informace umožní managementu podniku
lépe pochopit tato aktiva.
Tento argument pro měření a vykazování intelektuálního kapitálu vstupuje do hry
především tehdy, když podnik plánuje rozvoj, diverzifikaci či expanzi na základě fúze či
akvizice. Pokud podniky postrádají kritické zdroje (a to jak hmotné, tak i nehmotné), často se
snaží je získat z jiné organizace, a to například prostřednictvím strategických aliancí, joint
ventures, fúzí či akvizicí. Cena zaplacená za převzetí často, zejména u znalostně intenzivních
podniků, obsahuje dost velkou částku za intelektuální kapitál, který podnik koupí získá.
Zvýšení hodnoty díky akvizicím proto závisí podstatně na schopnosti kupujícího podniku
řídit nehmotná aktiva, která akvizicí získá. Je potřeba propojit stávající a díky akvizici nově
získaná nehmotná aktiva. To ovšem předpokládá pochopení podstaty a zdrojů nehmotných
aktiv obou firem. Porozumět, jak jedna firma doplní nehmotná aktiva té druhé a jak mohou
být tato aktiva i nadále rozvíjena, aby posílila konkurenční pozici podniku. Efektivní zvětšení
nehmotných aktiv při akvizici vyžaduje schopnost identifikovat, vykazovat a měřit svůj
vlastní intelektuální kapitál, stejně tak i intelektuální kapitál kupované firmy. Jedná se o
nelehký úkol, protože řada nehmotných aktiv se velmi dynamicky vyvíjí, velmi hodnotná
aktiva mají podobu organizačních týmů, pracovních postupů a jsou obsažena v kultuře
podniku, což samozřejmě není lehké měřit.
Bez přesného měření intelektuálního kapitálu, který podnik díky akvizici získá, může dojít
k nad- či podhodnocení. Nadhodnocení intelektuálního kapitálu by znamenalo snížení celkové
hodnoty nabytého podniku pro akcionáře, majitele a zaměstnance. Integrace po akvizici je
komplexní záležitost spojená s vysokým rizikem, že dojde k selhání při tvorbě nového
intelektuálního kapitálu. Pokud podnik nerozumí a neměří intelektuální kapitál, je možné, že
přehlédne potenciál podniku, který kupuje, a ten zůstane bez povšimnutí a efektivního využití.
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2.7 Podklad pro systém odměňování pracovníků, zlepšení vztahů s pracovníky
Efektem vykazování intelektuálního kapitálu je i zlepšení morálky zaměstnanců a snížení
fluktuace, což je dáno rostoucí důvěrou pracovníků v podnik a jeho budoucnost díky
dostatečnému množství informací.
Mnoho organizací zjistilo, že spoléhat se čistě jen na finanční měření může podpořit
krátkodobé uvažování, zvláště pokud jsou tato finanční měření spojena se systémem odměn.
Finanční měření je kritizováno, protože je zaměřené na historii, dívá se zpátky, podporuje
dysfunkční chování, a dává neadekvátní pohled na rozvoj nehmotných aktiv, jako jsou
schopnosti pracovníků, uspokojení zákazníků apod. Je nepravděpodobné, že by použití pouze
finančních ukazatelů při odměňování mělo větší efekt na motivaci zaměstnanců. Proto by
finanční míry výkonnosti mohly být doplněny či nahrazeny nefinančními ukazateli, které lépe
informují o činnosti pracovníků a mohou zlepšit vztahy uvnitř podniku.
Příklady použití nefinančních ukazatelů v systému odměňování pracovníků v posledních 10
letech5:
 Chrysler Corporation vyplatil bonusy svým 200 vedoucím pracovníkům na základě
dosažení kvality vozidel a spokojenosti zákazníků (doplněk k měření ziskovosti).
 Ford Motor Company má systém odměňování vedoucích pracovníků podobný jako firma
Chrysler, tedy včetně nefinančních ukazatelů, jako je třeba spokojenost zákazníků.
 Ittner a kol. v roce 1997 zjistili, že 36 % podniků, které se zúčastnily průzkumu, uvedlo, že
pro odměňování vedoucích pracovníků používá také nefinanční ukazatele.
Hlavním důvodem pro použití nefinančních ukazatelů výkonnosti v systémech odměňování
je, že se jedná o důležité ukazatele výkonnosti. Druhým důvodem je, že díky těmto
ukazatelům získá podnik spoustu informací o činnosti podniku. Firmy, které mají strategii
založenou na inovacích, mají tendenci klást větší význam na nefinanční ukazatele výkonnosti
ve svých plánech. Obdobně firmy, které se zaměřují na jakost. Což podporuje domněnku, že
podniky, které mají hodnotnější nehmotná aktiva, jako jsou právě podniky orientované na
jakost či inovace, mají tendenci zdůrazňovat nefinanční měření výkonnosti podniku.
2.8 Komplexní informace externím zájemcům o podnik
Nové, znalostní organizace, často mají zkušenosti s tím, jak je těžké přilákat externí
investory. To je jeden z důvodů, proč mají tyto podniky zájem najít způsob, jak vykazovat
intelektuální kapitál. Díky detailnějším informacím si investoři mohou udělat přesnější
obrázek o skutečné hodnotě podniku. Pokud jsou informace relevantní a včas, pomáhají
investorům kvalifikovaněji zhodnotit budoucí potenciál podniku, což přispívá i k udržení
stabilní ceny akcií. Stabilní cena snižuje riziko spojené s podnikem a má vliv na snížení
nákladů na kapitál.
Některé výsledky měření výkonnosti musí firmy ze zákona zveřejňovat externím zájemcům.
Zatím zní nepravděpodobně, že veškerý intelektuální kapitál bude jednou vykazován ve
finančních výkazech jako součást dnes tradičních finančních výkazů, jelikož analytici a
akademici dosud definují ukazatele intelektuálního kapitálu a přou se o ně, a dosud nevznikly
žádné všeobecně akceptovatelné principy pro vykazování intelektuálního kapitálu. Tlak na
podniky, aby měřily a vykazovaly hodnotu intelektuálního kapitálu, především ze strany
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investorů neustále roste. Tento tlak nepochybně ovlivňuje zájem podniku o měření
intelektuálního kapitálu. Ačkoliv je vykazování intelektuálního kapitálu dosud prováděno
dobrovolně, řada podniků podstupuje první pokusy o zveřejnění informací o nehmotných
aktivech, které mají největší vliv na hodnotu podniku. Nedostatky při zveřejňování
intelektuálního kapitálu podniku mohou mít následky, jako je:
• znevýhodnění drobných akcionářů, protože ti obvykle nemají takový přístup k informacím o
nehmotných aktivech, jako mají velcí investoři, kteří se účastní soukromých schůzek
s managementem podniku;
• nedovolené obchodování s akciemi prováděné zaměstnanci, pokud by došlo k využívání
interních informací, které jsou pro externí zájemce o podnik nedostupné;
• nepřesnost a nebezpečí nesprávného oceňování firem, které vede investory a banky k tomu,
že podnik považují za více rizikový, než ve skutečnosti je, což v důsledku znamená, že
• se zvýší náklady na kapitál.
Komunikační propast mezi podniky a akciovými trhy se jeví jako větší především v případě
znalostních podniků.
Přiměřená úroveň kapitálu je základním stavebním kamenem podniků a s rostoucím
podílem nehmotných aktiv vzhledem k hmotným aktivům se pokoušejí najít způsob, jak svoje
nehmotná aktiva využít pro zvýšení výkonnosti organizace. Leadbeater uvádí, že znalostní
podniky mají větší náklady na kapitál než podniky s převažujícími hmotnými aktivy.
Důvodem podle něj je, že je těžké získat finanční prostředky, pokud by záruku měla tvořit
nehmotná aktiva.
Výzkum trhů ve Velké Británii zveřejněný ve Financial Times 27. 5. 1998 uvádí, že mnoho
finančních ředitelů se domnívá, že v minulých letech byly jejich podnikové akcie
podhodnoceny. Více než jedna třetina z respondentů uvedla, že cena akcií se lišila od té,
kterou považovali za reálnou, a to po více než šest měsíců. 84 % respondentů uvedlo, že cena
akcií byla příliš nízká, jen několik uvedlo, že akcie byly nadhodnoceny. Mnoho analytiků,
kteří se podíleli na výzkumu, uvedlo, že pevně věří ve strategii otevřené komunikace, která by
vedla k vyšší a stabilnější ceně akcií. Podle dalšího výzkumu (Eccles a Mavrinac, 1995) 65 %
dotázaných manažerů high-tech firem se domnívalo, že podnikové akcie byly v určité míře
podhodnoceny, obdobný názor mělo jen 20 % manažerů ostatních odvětví. Proto je jedním
z motivů pro podnik, aby začal měřit intelektuální kapitál, zajistit reálné a stabilní ceny akcií a
zároveň i příznivější náklady na kapitál.
Studie ve Velké Británii i ve Spojených státech ukázaly, že analytici si cení informace o
nehmotných aktivech. Navíc řada empirických studií také přinesla důkazy o tom, že podniky,
které jsou schopny vytvořit komplexní obrázek o svých možnostech v dlouhodobém
horizontu, dosahují více uspokojivých tržních hodnocení. Proto stále více podniků začíná
vykazovat ukazatele svého intelektuálního kapitálu ve výročních zprávách. A to i přesto, že se
ukázalo, že podniky se tradičně snaží třídit informace, které poskytují, protože se bojí o svou
konkurenční výhodu.
Řada empirických studií ukazuje dopad nehmotných aktiv na finanční výkonnost a cenu
akcií. Nejlépe zdokumentované a nejobsáhlejší výzkumy jsou v oblasti výzkumu a vývoje.
Aboody a Lev (2000) uvádějí, že jeden dolar investovaný do výzkumu a vývoje v chemickém
průmyslu vyvolá v průměru nárůst budoucích příjmů cca dva dolary. Podle analýz v oblasti
výzkumu a vývoje bylo zjištěno, že existují tři ukazatelé, které souvisejí s patenty, a je možné
na základě nich odhadnout návratnost a podíl tržní a účetní hodnoty podniků. Jedná se o:
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• počet patentů udělených podniku za dané období;
• intenzita citací firemního portfolia patentů navazujícími patenty;
• počet citací firemních patentů ve vědeckých příspěvcích.
Nehmotná aktiva, jako jsou výdaje na výzkum a vývoj a investice od počítačů, mají pozitivní
vliv na tržní hodnotu podniku. Existuje pozitivní a statisticky významná reakce investorů na
akvizice, při kterých kupující podnik získá značky jiných podniků. To znamená, že investoři
očekávají vznik přidané hodnoty právě díky těmto obchodním značkám, které mají vliv na
větší zhodnocení akvizice.
Zatímco oblast výzkumu a vývoje byla často zkoumána, dalším oblastem nehmotných aktiv
se dostalo daleko méně pozornosti. Bassi a kolektiv (1999) zkoumal finanční výkazy 40
velkých podniků. Přestože tyto firmy často uváděly, že zaměstnanci jsou jejich nejcennějším
aktivem, ve finančních výkazech nebyly nalezeny relevantní a kvantitativní informace o
lidských zdrojích. A třebaže je vyvíjen tlak na firmy, aby vykazovaly tyto informace,
manažeři často nemají snahu je zlepšit. Nevykazování investic do nehmotných aktiv je hlavní
překážkou postupu rozvoje znalostí a nehmotných aktiv, i pro podnikovou výkonnost celkově.
3 Příklady firem, které těžily z vykazování intelektuálního kapitálu
Podniky, které vykazují a měří svůj intelektuální kapitál, vykazují i konkrétní přínosy, které
jim tyto činnosti poskytly. Následující příklady popisují, jak podniky těžily z vykazování
svého intelektuálního kapitálu:
 PLS Consult, dánská poradenská firma, těžila ze zveřejňování svého intelektuálního
kapitálu od začátku 80. let. Svůj značný růst v posledních pěti letech – především
systematické a na budoucnost orientované řízení růstu - přisuzuje využití svých výkazů
intelektuálního kapitálu. Výkazy intelektuálního kapitálu v PLS Consult se soustřeďují na
objektivní statistické informace o vzdělání, věku a zkušenostech jejich lidského kapitálu.
 Skandia AFS, první podnik, který vydal k výroční zprávě za rok 1994 přílohu o
intelektuálním kapitálu zaznamenal nárůst ceny akcií minimálně o 40 %. Leif Edvinsson,
zakládající ředitel oddělení řízení intelektuálního kapitálu, se domnívá, že 25 z těchto
procent je dáno přímo reakcí na tuto přílohu výroční zprávy. Navíc dalším využitím znalostí
a zkušeností se Skandii podařilo snížit čas strávený na zpracování administrativních
podkladů pro akvizice na cca 60 až 70 %.6 Leif Edvinsson dále uvádí, že snížení nákladů na
kapitál o 1 % bylo dáno schopností podniku měřit a vykazovat nehmotná aktiva.7
 ABB Sverige je největší švédská průmyslová společnost, která má zavedený interní i externí
systém řízení intelektuálního kapitálu. Od té doby, co byl zaveden tento systém, zvýšila se
produktivita, snížil se čas potřebný k realizaci objednávky, zvýšil se obrat na zaměstnance.
 WM Data, švédská nejrychleji rostoucí firma působící v oblasti informačních technologií,
používá určité ukazatele intelektuálního kapitálu ke zjištění nerovnováhy ve struktuře
zaměstnanců, např. ukazatele, jako je věk, seniorita, vzdělání. Koeficient fluktuace
pracovníků se používá k zhodnocení, zda znalosti, které jsou pro podnik klíčové, je možné
udržet v podniku.
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 Morgan and Banks, australská personální agentura, veřejně přiznává vliv, který jejich
intelektuální kapitál má na finanční úspěch podniku, a tuto informaci uvádějí i ve výkazech
určených akcionářům. Např. ve výroční zprávě za rok 1998 přiznávají význam
zákaznického, lidského a strukturálního kapitálu na úspěch.
4 Problémy spojené s vykazováním intelektuálního kapitálu
Přestože existuje celá řada důkazů o významu vykazování a měření intelektuálního kapitálu
pro podnik, podniky se stále zdráhají jej vykazovat. Podceňují význam intelektuálního
kapitálu a rozhodují se, že ho vykazovat nebudou. Studie ukazují, že podniky jsou při
vykazování intelektuálního kapitálu pomalé a, pokud to dělají, často používají výkazy
v podobě kvalitativních příloh. Jelikož neexistují žádné standardy pro vykazování
intelektuálního kapitálu, které by byly závazné pro všechny, dobrovolně vykazované
informace jsou dostupné mimo jiné i konkurenci, konkurenční výhoda plynoucí z vlastnictví
intelektuálního kapitálu podniku může velmi rychle zmizet.
5 Závěr
Zájem o problematiku intelektuálního kapitálu neustále roste, intelektuální kapitál se stává
nezbytným předpokladem pro budoucí prosperitu každého podniku. Příspěvek se snaží
poskytnout přehled hlavních motivů, které vedou manažery podniků k tomu, aby se začali
věnovat problematice intelektuálního kapitálu podniku, pečovali o něj a snažili se jej dále
rozvíjet.
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Filosofické založení celoživotního vzdělávání
Mgr. Jaroslav Kacetl, Univerzita Hradec Králové
„Pro Komenského je škola „officina humanitatis“ (dílna lidskosti, pozn. překl.), v souladu v tím je pro Patočku
lidskost ústředním určením výchovy.“

Klaus Schaller, „Universální a priori“ a výchova
V názvu této konference, Lidský kapitál a investice do vzdělání, se objevují slova „lidský“ a
„vzdělání“. Je dobře, že jsou použita spolu, i když ne zcela vedle sebe a v bezprostřední
závislosti na sobě. Proč takto uvažuji? Protože tato dvě slova spojuje myšlení našeho rodáka
Jana Amose Komenského, všeobecně uznávaného za učitele národů, tvůrce prvního
filosoficky založeného pedagogického systému. Soudobá fenomenologická filosofie se snaží
odpovídat na otázku po tom, co je výchova, a jedním z východisek je právě Komenského
myšlenková soustava. Hovoříme-li zde na tomto poli o „lidském kapitálu a investicích do
vzdělávání“, je podle mého názoru prospěšné se pozastavit nad tím, o čem to vlastně
hovoříme.
Jan Patočka ve své stati z roku 1970, nazvané Jan Amos Komenský a dnešní člověk,
poukazuje na to, že Komenský chápal výchovu jako hlavní složku a páteř života, která má
život člověka učinit lidským. Lidskost nám totiž není dána, je pouhou možností a posláním, s
nímž se lze minout. Výchova však, právě pro své pouto s lidskostí není nijak časově omezena
na dobu dětství a dospívání, nýbrž je celoživotním úkolem. Člověk musí svou lidskost
uskutečňovat zde, na světě, který je místem, kde se máme stát a být lidmi.
Komenského k jeho filosofickým vizím pravděpodobně vedla nepřízeň doby. V jeho rané
dospělosti se tehdejší svět ocitl ve třicetileté válce, české země byly bez krále, on se ocitl bez
domova a bez rodiny v situaci, kdy by většina z nás jen bezmocně spílala osudu. Komenský
začal uvažovat o tom, proč je svět takový. Dovodil, že lidem je třeba lidskosti, která není
samozřejmostí. Výchova je místem, kde se člověk stává člověkem prostřednictvím vědění.
Vědění se má vztahovat k celku světa, k postavení člověka v něm a ke smyslu lidského života.
To přivádí Komenského k pansofii a posléze k všenápravě věcí lidských. Všeobecná porada o
nápravě věcí lidských navrhuje začít radikálně znovu v regulované společné poradě.
Radim Palouš v návaznosti na Komenského a Patočku vidí člověka nikoliv jako pána světa,
nýbrž jako pouhého účastníka světového dění, který žije svůj život v čase. Člověk „jest“, což
znamená, že neustále musí vytvářet svou identitu, své já, a to tím, že volí a koná tak a tak.
Volit, sebeutvářet se a tím udržovat svou identitu musí člověk stále a tedy i – a hlavně - v
dospělosti. Proto jde Paloušovi o výchovu vůbec - o agogiku, nikoliv „pouze“ o pedagogiku,
která je omezením na výchovu a vzdělání dětí a mládeže. Agogé přitom znamená vedení,
výchova, kázeň, způsob života, ale i přeprava a odjezd; příbuzná slova jsou agón, tj. zápas,
námaha, úsilí; agein, tzn. vésti, táhnouti; a citoslovce age, s významem nuže, vzhůru.
Komenský, jak píše Palouš, rozvrhl výchovu jako celoživotní proces, jímž má dítě být
uvedeno do světa, dospělý se má naučit vidět nad budované pozice a stařec má dotvářet svůj
život v duchu svého bytostného povolání.
Lidský pobyt na světě znamená užití vlastní svobody a vlastní autenticity k odpovědnosti vůči dramatu s
názvem „svět“. Komenský tuto odpovědnost artikuloval ve své době jako potřebnost všeobecné porady o
nápravě věcí lidských. Protože je člověk správcem, je to jeho odpovědnost nejen za res humanae, nýbrž za
přírodu, za celou naši pozemskou vlast.

Palouš 1996, str. 131
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Zde je na místě zamyslet se nad tím, co je škola. Palouš nabízí interpretaci proměn scholé
mimo jiné v práci K filosofii výchovy. Píše, že vychovatelské aktivitě se otevírá prostor teprve
po odpoutání se od zaneprázdňujících činností. Scholé je původně „prázdeň, volnost,
příležitost, možnost“. Původní škola byla sváteční, nedělní záležitostí a tam se dělo skutečné
vzdělávání, skutečná výchova, v níž nešlo o všednodenní obstarávky, nýbrž o seznamování se
s domovem, totiž se světem. Výchova ve smyslu scholé člověka uvolňuje od ascholia, od
zaneprázdněnosti a brání úpadku. Evropa hovoří o educatio, tj. vy-vádění, v českém vý-chova
zní „vy“, vyvádění a „chov“, uchovávání a zachovávání.
Dnešní škola, vysvětluje Palouš, však již nemá ono sváteční poslání vyvádět ze zaujatosti a
zajatosti všednodenním shonem. S karteziánským založením novověké vědy upadlo dřívější
vnímání sounáležitosti bytostí ve světě a vznikla propast mezi člověkem a všemi ostatními
bytostmi. V důsledku toho se v osmnáctém století škola stala praktickou a průmyslová
revoluce si vyžádala povinný školský systém jako přípravu budoucích pracovníků v průmyslu
a účastníků moderního života společnosti. Vzdělávací instituce začaly zprostředkovávat vědu
a omezily se na děti a mládež.
Zdeněk Pinc upozorňuje na to, že dnešní výchova a vzdělávání se snaží o co nejefektivnější
předávání hotových poznatků a návodů k činnosti budoucím generacím. Podle Finka, píše
Pinc, je třeba rozlišovat mezi vzděláním a kvalifikací. Kvalifikace jako soubor praktických
opatření a postupů náleží do sféry každodennosti a učí člověka zvládat svět. Vzdělání v
pravém smyslu patří k posvátnu a má člověku dopomoci k tomu, aby rozuměl světu. Má jej
zmocnit ke komunikaci a k nakládání s vlastním životem.
Dalším myslitelem, jehož Pinc cituje, je Richard Rorty. Ten vidí předěl ve výchově mezi
střední a vysokou školou. Zatímco děti by měly být seznámeny zatím bez alternativ a
pochybností se společným světem, mladí dospělí už mohou a mají být vystaveni
problematičnosti a alternativnosti multikulturního světa a vybaveni schopnostmi
umožňujícími jim dotvářet sebe sama v konfrontaci s jinakostí druhých. Jinými slovy, nejprve
musí být zvnitřněno správné chování a teprve potom mohou být otevřeny všechny možnosti
pro svobodné individuální jednání. Teprve zralý jedinec může být vystaven alternativám.
Jiří Michálek uvádí, že být vychováván a vychovávat neodmyslitelně patří k lidskému bytí,
což zároveň znamená, že člověk se neobejde bez člověka, vychovávaný bez vychovatele a
naopak. Nejdůležitějším úkolem výchovy je učení životu, avšak v soudobém školství a životě
vůbec je potřeba se mít na pozoru před „vládou techniky“. Ta proměňuje výchovu na
manipulaci. Pravý učitel nesmí zneužívat své moci nad žáky a studenty. Jelikož žijeme ve
světě, který je děním spolupobývání, není možná jednosměrnost vztahů.
Jak jsme již naznačili, spolupobývání je vzájemné učení se tomu „být člověkem“, je to „spolu-porada“,
vzájemné na sobě ukazování toho, co obnáší být člověkem a vzájemné zaujímání určitého postoje v rámci tohoto
spolu. V lidském bytí není nic hotového, není žádná hotovost, ale spíše po-hotovost k uchopení toho, co se ukáže
v „otevřeném okně“ bytí, kterým jsou původně a především ti, kteří jsou zde spolu.

Michálek 1996,str. 62
To znamená, že dobrý učitel nepřichází s hotovými schématy, nýbrž sám naslouchá žákům,
aby mohl a dovedl své působení nasměrovat do jejich pole tázavosti. Jinak nemůže být slyšen.
I další filosofové se vyjadřují k výchově a vzdělávání. Někteří mají za to, že dnešní škola
mění otázku dětí z Proč? na Co? (Šamšula). Jiní upozorňují na přespřílišné upřednostňování
budoucího povolání ve vzdělávání a upozorňují, že děti jsou nuceny se učit to, na co by se
nikdy nezeptaly (Sokol). Další vyjadřují obavu, že dnešní škola vychovává všechny své
svěřence k otroctví, neboť jen otroci mají práci určenu. Je pro ně otázkou, zdali může být v
dnešní škole prostor pro scholé, prostor pro to, od čeho se neočekává užitek v ekonomickém
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smyslu, protože to má smysl samo o sobě, aniž by to byla investice (Kratochvíl). Smysl sám o
sobě leží v úkolu stát se člověkem.
Pokud nám na této půdě jde skutečně o „lidský kapitál a investice do vzdělávání“, měli
bychom si ujasnit, co tím lidským kapitálem a vzděláním míníme, a také to, jestli naše mínění
je v souladu se skutečným vzděláváním člověka jakožto kultivací jeho lidskosti. Takové
vzdělávání musí být z lidské přirozenosti celoživotní, protože člověk žije v čase, a tak nikdy
nemůže být hotov ve smyslu neměnnosti. Vždy má možnost a povinnost překračovat svou
aktuální danost. Pravá výchova otevírá prostor a příležitosti pro utváření vlastní identity, pro
sebe-tvorbu.
Lidskost nesmí zůstat bez kultivace i proto, že kultivovaný člověk nepodléhá snadno
stinným stránkám své přirozenosti. Výchova k pochopení našeho spolupobývání s ostatními
lidmi jako daru neguje tragické rysy spolupobývání, jak jsou vyjádřeny v následující citaci.
Násilie jednej ľudskej bytosti vôči inej ľudskej bytosti je historickou konštantou a tiahne sa celou históriou
ľudstva. Neodohráva sa len v časoch vojen, na bojiskách. Odohráva sa aj v časoch mieru, na uliciach, či iných
priestoroch, ale näjma skryto za dverami a múrmi domácností.

Jakab 2002,str. 144
Na závěr zbývá upozornit, že pokud by se vzdělávání mělo zužovat na děti a mladé lidi a
směřovalo by více ke kvalifikaci ve Finkově smyslu, pak bychom pouze trénovali budoucí
dospělé, aby dobře pracovali, ale neučili, jak má člověk žít jako lidská bytost. A to by byl
úpadek, proti kterému nás má scholé chránit.
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Lidské zdroje a řešení mezních situací
Dr. Ing. Milan Kohoutek, Ministerstvo zemědělství ČR
Příspěvek se zaměřuje na účast lidí při řešení mezních situací. Mezní situace představují
krajní meze existence společenství lidí. V mezních situacích se vyhrocují požadavky, které jsou
na účast lidí při řešení problémů společenství kladeny. Požadavky jsou posuzovány z hlediska
systémového přístupu. Nejprve je charakterizováno společenství lidí a fáze, kterými
společenství při své existenci nutně prochází. Následně jsou charakterizovány požadavky
kladené na uplatňování kvalitní komunikace ve společenství. Z toho jsou odvozeny požadavky
na kvalitu lidí jako nejdůležitějšího zdroje pro řešení mezních situací společenství.
Lidé zakládají svoji existenci na uspokojování svých potřeb a zájmů prostřednictvím svého
životního a společenského prostředí.
Životní prostředí je souhrn všech složek hmotného světa, které na člověka jako jedince i na
různá seskupení lidí působí relativně bezprostředně. Je jím aktivitami lidí (stavbami,
úpravami terénu atd.) modifikovaná anorganická příroda (půda, voda, ovzduší) a organická
příroda (rostliny a živočichové, včetně těch, které vyšlechtil člověk). Je to tedy po dlouhou
dobu upravované přírodní prostředí, tzv. antropogenní systémy. Antropogenní systémy jsou
schopny pro člověka produkovat více prostředků pro uspokojování jeho potřeb a zájmů než
původní, lidmi nezměněné přírodní prostředí, nejsou ale schopny existovat bez lidské práce
vkládané do jejich udržování a rozvoje.
Společenské prostředí tvoří různá společenství.1 Lidé vytvářejí různá společenství podle
různosti požadavků, které situace, v nichž se nacházejí, kladou na jejich potřeby a zájmy.
Společenství je z hlediska systémového přístupu specifickým druhem tzv. živého systému.
Živé systémy jsou takové systémy, které vykazují vlastnosti, jež má živá hmota (část
hmotného světa, která tvoří organickou přírodu): rostou, rozmnožují se a, zejména,
přizpůsobují se vlivům svého prostředí a zdokonalují se. Živé systémy jsou otevřenými,
dynamickými systémy.
Dynamika živého systému se projevuje v tom, že jeho rovnováha je spojena nejen s krátkodobým udržováním, s fungováním systému, nýbrž zejména s dlouhodobým udržováním,
s rozvojem systému. Rozvoj systému je pak spojen s přizpůsobováním se systému svému
okolí funkčními změnami i určitými změnami své struktury.
Otevřenost živého systému se projevuje v tom, že se svým okolím vyměňuje různé látky a
energie. To má svou analogii v metabolismu živých organismů, v přijímání a zpracování
určité „potravy“. U společenství má tento metabolismus podobu produkce, rozdělování a
spotřeby různých zdrojů.
Živý systém tak v závislosti na možnostech vytváření svých metabolických struktur svou otevřenost
a dynamiku projevuje ve snaze uchovávat určitou dynamickou rovnováhu se svým okolím.
Vytváření metabolické struktury je spojeno s vývojovými jevy v systému. Ze systémového
hlediska se těmito jevy zabývá zejména synergetika. Z jejích závěrů vyplývá, že pro existenci
živých systémů, jako složitých otevřených systémů, má velký význam prostoročasová

1

Z pohledu biologie je společenství sdružení takových jedinců stejného biologického druhu, kteří jsou spolu
spojeni relativně trvalými vztahy a aktivní kooperací. Přesné je tedy „společenství lidí“. V případě, který
sledujeme, se jedná pouze o biologický druh Homo sapiens sapiens, tedy o člověka dnešního typu. Přívlastek
specifikující biologický druh lze proto vynechat.
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struktura živých systémů a jejich okolí. Prostor a čas tak nejsou externími parametry živého
systému, ale jeho vnitřní součástí, nejsou homogenní. Uspořádání struktury systému má tedy
svůj různý místní a časový význam. Prostor a čas patří mezi zdroje, které slouží k zajišťování
prostředků k existenci společenství.
Živý systém tak v průběhu své existence prochází též určitými etapami a střídá přitom
určitý svůj stabilní a nestabilní stav. Uvedené stavy představují krajní meze „kmitavého“
pohybu vývoje živého systému v prostoru a čase. Jen v podobě tohoto kmitavého pohybu
může živý systém stabilně existovat. Stav „klasické“ rovnováhy je proto spíše tendencí než
skutečností existence živého systému. Živý systém je vždy nerovnovážný, rovnováha
znamená jeho zánik, smrt.
Na živý systém působí protikladné síly. Jednak jsou to vnější, tokové síly, které způsobují
toky látek a energií systémem, jednak jsou to vnitřní, soudržné síly, které vyplývají
z emergentních vlastností systému2 a které mají povahu difuzních sil. Vnější síly usilují
vzdálit živý systém směrem k jeho nestabilnímu stavu tím, že vyvolávají nahodilou výměnu
látek a energií systému s okolím a též tím, že vyvolávají neuspořádanost uvnitř systému, která
vyplývá z nutné asynchronnosti změn struktury systému ke změnám v jeho okolí3. Vnitřní síly
naopak usilují odchylky k nestabilnímu stavu (fluktuace hodnot různých parametrů živého
systému) neutralizovat a udržet systém ve stabilním stavu.
V etapách, kdy převažuje vliv vnějších sil na živý systém nad silami vnitřními, je
výsledkem jejich působení mezní stav systému. Je to buď mimořádný stav4, nebo krizový stav,
tj. krize. Mimořádný stav nastává tehdy, není-li asynchronnost změn struktury systému ke
změnám okolí přílišná5, krize nastává tehdy, jsou-li změny struktury systému ke změnám
okolí výrazně asynchronní6. Krize pak může vyústit v obnovu systému, je-li včas nalezena a
uplatněna strategie zvratu, návratu ke stabilnímu stavu systému, nebo ve směřování systému
v katastrofu a přes ni v zánik systému.
Zdroje, které potřebuje společenství pro svou existenci, tedy pro zajišťování svých
metabolických struktur, jsou vždy omezené. To zdůrazňuje potřebu utvářet životní a
společenské prostředí efektivně7. Efektivita souvisí s ekonomickou stránkou existence
společenství. Především ekonomická stránka modifikuje formy metabolických struktur
(formy existence) společenství. Způsoby, kterými jsou zajišťovány tyto struktury, jsou přitom
dány i ostatními stránkami existence společenství. A to především technickou stránkou, která
je dána úrovní produktivních sil, tedy v podstatě mírou a způsobem utváření životního
prostředí, územní stránkou, která je dána zeměpisnými činiteli (klima, tvar a charakter terénu,
vodní toky, dopravní dostupnost, dostupnost zdrojů atd.) a kulturní a demografickou stránkou,
k níž patří zejména věkové, profesní, vzdělanostní apod. složení příslušníků společenství,
formy řešení problémů spojených s řešením problémů fungování a rozvoje společenství apod.

2

Emergentní vlastnost systému je taková jeho vlastnost, kterou nemá žádná z jeho částí. Je příčinou toho, že je
systém systémem, nikoli libovolnou „množinou“, pouhým souborem částí systému.
3
V podstatě jde o důsledek tzv. 2. věty termodynamické, resp. o důsledek neexistence tzv. perpetuum mobile 2.
druhu, stroje se stoprocentní účinností.
4
Stav nové možné „emergence“, tj. možného nového dynamicky stabilního uspořádání systému.
5
Tj. pokud dochází jen k uvolnění vnitřních vazeb systému, příp. jen k uvolnění vazeb systému k jeho okolí.
6
Tj. uvolnění vazeb je přílišné a hrozí tak rozpad systému.
7
Efektivita má přitom dvě složky: účelnost, která je spojena s užitečností zdroje pro existenci společenství
(s děláním „správné věci“), a účinnost, která je spojena se snahou o minimální spotřebu zdroje pro daný účel
(s děláním „věci správně“).
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Omezenost zdrojů, které má společenství k dispozici pro svou existenci, není ale osudová.
Schopnost živého systému dlouhodobě směřovat k dynamické rovnováze se svým okolím
vyplývá z toho, že je kybernetickým systémem. Znamená to, že v jeho struktuře existuje řídicí
a výkonná část systému a že jsou spojeny alespoň jednou zpětnou vazbou. V podstatě se jedná
o spojení informacemi o fungování výkonné části systému. Pomocí zpětné vazby a informací
o vnitřním stavu jednotlivých částí systému i jeho okolí může pak řídicí část systému ovládat
jeho pohyb směrem k dynamické rovnováze s okolím. Dostupnost informací a efektivnost
jejich využití značně určuje, do jaké míry společenství může udržovat a rozvíjet svou
dynamickou stabilitu efektivně.
Již z charakteristiky životního prostředí lidí, kterou jsme uvedli výše, je zřejmé, že
specifickou vlastností společenství lidí, na rozdíl od společenství jiných biologických druhů, je
snaha přizpůsobovat společenství potřebám a zájmům jeho členů aktivně. Z hlediska
synergetiky to znamená snahu dosahovat dynamické rovnováhy společenství s jeho okolím
v dostatečném předstihu. Jen tak lze zajistit dostatečnou synchronizaci změn struktury
společenství se změnami jeho okolí a umožnit, že se společenství při svém nutném periodickém
průchodu mezními stavy vzdálí krizím a přiblíží k dosažení potřebných nových perspektivních a
efektivních struktur. Z hlediska kybernetiky je takový přístup dán možnou existencí dopředné
vazby systému. Zatímco klasická zpětná vazba spojuje řídicí část systému s informacemi o tom,
co nastalo, tj. o minulosti, dopředná vazba je schopna zajistit informace o tom, co může nastat.
Jsou to informace o budoucnosti, které nemohou být nikdy úplné a které jsou spojeny i se
značnou nejistotou určování perspektivních struktur společenství. Nicméně, pro budoucnost
existence společenství mají zásadní význam právě proto, že v zásadě jen informace o tom, co
může nastat, umožňují vyhnout se zejména hlubokým krizím.
To, že je společenství živým systémem, je dáno tím, že jeho příslušníky jsou lidé. Lidské
zdroje jsou nejdůležitějšími zdroji, které společenství má. Důležitost lidských zdrojů se
zejména uplatňuje v mezních situacích. Míra možného uplatnění lidských zdrojů je dána
především tím, jaká je ve společenství úroveň komunikace.
Komunikace je vztahem, který spočívá ve zprostředkování zpráv mezi reálným objektem a
konkrétním přijímajícím subjektem8. Reálný objekt je zdrojem zpráv. Vysílá zprávy, které
probíhají určitou cestou, zvanou médium přenosu, případně komunikační kanál. Vysílané
zprávy přijímá přijímající subjekt. Jde o vysílání a přijímaní zpráv pomocí určitého kódu.
Příjemce musí kód znát, aby mohl zprávy dekódovat. Navíc musí být schopen v přijaté zprávě
najít informace pro své rozhodování a jednání. Jde o to, že zpráva není informací, pojmy
„zpráva“ a „informace“ nejsou synonyma. Zpráva pouze může informaci obsahovat.
Informací je jen taková část zprávy, která pro přijímající subjekt odstraňuje jistou neurčitost
v jeho rozhodování a jednání. Růst schopnosti nalézat ve zprávě informace tak souvisí
podstatně s růstem šíře a hloubky znalosti různých kódů.
Schopnost nalézat informace ve zprávách je v mezních situacích zvláště významnou
schopností. Jde o to, že mezní situace jsou často spojeny s nedostatkem informací a současně
s možnými významnými škodami pro společenství. Často je tak nutno při rozhodování volit
kompromis mezi možnou škodou způsobenou opožděnou reakcí a škodou, která vyplývá
z rozhodování za nedostatku informací. Potřebná míra znalosti různých kódů a umění uplatnit
je pro získání potřebných informací tak v mezních situacích narůstá. Zejména v mezních
situacích je proto prověřována kvalita komunikace v daném společenství.

8

Přitom zprostředkování zpráv může být i nepřímé, když se mezi reálný objekt a přijímající subjekt vkládá
mezičlánek v podobě zprostředkujícího subjektu, který přijímajícímu subjektu zprostředkovává zprávy o
reálném objektu.
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Kvalita této komunikace závisí zřejmě zejména na tom, do jaké míry jsou lidé stavěni do
pasivní role ve společenství. Tato míra narůstá, počítá-li se pouze s aktivitami „profesionálů“.
Nevyužívá se pak dostatečně specifická lidská vlastnost, která spočívá ve vědomí. Správná
komunikace znamená, že zdroj zpráv předává zprávy příjemci ve srozumitelném kódu.
Příjemce musí mít možnost se kód naučit, zdokonalovat znalosti různých kódů. Pak je ve
zprávě schopen nalézat informaci pro své dostatečně kvalifikované jednání, pro své působení
jako podstatný prvek živého systému. Jinak nastupuje podvědomí lidí ve vnímání nejasného
nebezpečí a tomu odpovídající chaotická reakce. Lidé musejí být do komunikace ve
společenství náležitě zahrnuti, být pro ni systematicky připravováni.
Řešení mezních stavů společenství je spojeno s formulací a realizací určité strategie. Jedná
se o strategii budoucnosti společenství. Je proto spojena se značnými nejistotami. Při její
realizaci mohou nastat neočekávané události. Proto je při zavádění strategické změny nutno
připravit se především na změny, které nebyly na začátku předvídány, a na to, že může jít o
velké změny. Praxe ukazuje, že efektivní realizace strategické změny předpokládá, že se již
na její přípravě účastní ti, kteří ji mají realizovat. Zřejmě prvotní rozhodnutí o strategii má
nastávat v místech nejlépe informovaných o celkové situaci ve společenství. Rozhodnutí o
tom, jak strategii realizovat však musí být účastni ti, kteří nejlépe znají podmínky pro její
realizaci v konkrétním prostoru (místě) a době (čase).
Efektivní řešení mezních situací společenství tak zřejmě závisí:
a) na tom, jak je ve společenství lidmi vnímán význam mezních situací pro společenství, tj. do
jaké míry je společenství schopno mobilizovat včas především své lidské zdroje,
b) na tom, do jaké míry jsou lidé schopni orientovat se v obecných zásadách řešení strategické
změny (to určuje, do jaké míry se při řešení projeví nahodilost),
c) na schopnosti, s níž lidé mohou uplatnit jak své hluboké znalosti (svou „střízlivost“), tak i
svou intuici (svou „představivost“),
d) na schopnosti a ochotě lidí posuzovat situace ve společenství nejen ze svého hlediska,
nýbrž i z hlediska existence a rozvoje celého společenství, z hlediska všech, kterých se
strategická změna může týkat,
e) na prosazování jasné morálky, která vyplývá z jasně prosazovaného souboru hodnot ve
společenství (z ní vyplývá schopnost lidí orientovat se v tom, co je třeba v mezních situacích dělat),
f) na emoční síle lidí (z ní vyplývá ochota podílet se na řešení mezních situací, odolnost a
schopnost vypořádat se se svými pocity a s pocity druhých).
Z těchto uvedených základních činitelů je zřejmé, že zejména pro mezní situace je třeba
připravovat lidi s širokým spektrem dovedností. Dovednosti předpokládají nejen znalosti (tj.
jak obecné vzdělání, poskytující znalost o širokých aktivitách lidí, které se mohou uplatnit,
tak odborné vzdělání, které umožňuje využít specifických vlastností jedince, pro řešení
specifických úloh ve společenství), nýbrž i zkušenosti s uplatňováním nabytých znalostí,
zejména v souladu s potřebami tvůrčího přístupu při dodržování morálních a etických kritérií
chování ve společenství.
Řešením mezních situací se zabýval již náš velký předek a velký myslitel 17. století Jan
Amos Komenský. Svoje úsilí v tomto směru shrnul do díla „Všenáprava (Panorthosie) –
Všeobecné porady o nápravě věcí lidských.“ V něm, mimo jiné, formuloval i požadavky,
které musejí být splněny pro řešení mezních situací. Nazývá je „činitel nápravy“: „Činitel
nápravy je někdo, kdo má znalost, možnost i vůli k nápravě porušené věci. (Neboť, jako se nic
samo netvoří, tak se ani samo nepřetvořuje. Odtud poučka: Kde nikdo nenapravuje, není
nápravy.) Na napraviteli se požaduje trojí věc: Znáti, moci, chtíti. Odstraňte jedno z toho,
náprava nepůjde.“
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Vyhodnocovanie podnikového vzdelávania ako formy investícií do ľudského kapitálu
Ing. Alžbeta Kucharčíková Ph.D., Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky,
Žilina
1. Úvod
Rýchly rast inovácií zvýšil od 80. rokov 20. storočia nároky na získavanie, spracovávanie a
využívanie potrebných informácií pre riadenie, administratívu, výskum, vzdelávanie.
V dôsledku uvedenej skutočnosti rástol v minulosti podiel duševnej práce na úkor fyzickej
práce a po zavedení technológií umožňujúcich rýchlejší prenos a spracovanie informácií,
rástla tiež aj produktivita duševnej práce.
Z tohoto dôvodu sa v súčasnosti už vzdelanie chápe vo všetkých ekonomikách ako jeden
z významných faktorov umožňujúcich oživenie ekonomiky, hospodársky rast a rozvoj, tým aj
rast blahobytu pre jednotlivcov a medzinárodnú i podnikovú konkurencieschopnosť.
Vzdelanie sa stalo nie nákladom, ale investíciou. Je to forma investícií do ľudského kapitálu
ako jedného z podnikových vstupov a zdrojov ekonomického rastu.
Pri realizácii akejkoľvek investície sa zisťuje jej efektívnosť. Predpokladom pre to, aby bolo
možné posudzovať efektívnosť investícií do vzdelávania, je realizácia procesu
vyhodnocovania vzdelávania.
2. Vyhodnocovanie podnikového vzdelávania
Proces vyhodnocovania vzdelávania slúži k zisteniu, či malo dané vzdelávanie zmysel, a to
ako z hľadiska dosiahnutia stanovených cieľov, tak i z hľadiska vzájomného vzťahu prínosov
a nákladov. „Často sa objavujú námietky proti vyhodnocovaniu zo strany manažmentu
podnikov, ako napríklad:
• Prínosy vyhodnocovania sú často subjektívne alebo príliš nevýrazné.
• Vyžaduje si to veľa času a úsilia.
• Nie je dostatok informácií a podkladov na zavedenie riadneho vyhodnocovania.“[1]
Pred konečným rozhodnutím o tom, či sa bude skutočne vyhodnocovanie realizovať, alebo
nie, je vhodné, aby si lektori a manažéri položili niekoľko otázok:
• Aké sú negatíva a pozitíva vyhodnocovania?
• Ktoré sú subjekty tohoto procesu?
• Aké sú kritériá pre vyhodnotenie?
• Ktoré sú modely vyhodnocovania vzdelávania?
Ako pri každom jave, aktivite alebo procese, tak aj pri vyhodnocovaní možno použiť
argumenty, ktoré tento proces podporujú, ale tiež i také, ktoré hľadajú jeho negatíva. Pri
rozhodovaní o tom, či sa bude vyhodnotenie realizovať, treba zvážiť všetky pre- aj protiargumenty.
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Nevýhody vyhodnocovania:
• výsledky sú často posudzované subjektívne,
• vyžaduje veľa času, úsilia a vynaloženie dodatočných finančných prostriedkov,
• vyžaduje úzku spoluúčasť lektorov, účastníkov vzdelávania i manažmentu,
• je náročné na získavanie potrebných informácií,
• obtiažnosť izolovania efektov vzdelávania od efektov vzniknutých pôsobením iných
podnikových procesov,
• obtiažnosť kvantifikácie niektorých prínosov vzdelávania.
Nie je možné a bolo by asi aj vo vzťahu na čas, peniaze a úsilie veľmi nákladné merať
prínosy vyhodnotenia len vo finančnom vyjadrení. Vždy je však možné nejakým spôsobom
prínosy odhadovať, prípadne zdôrazňovať možné riziká alebo náklady a dopady, ak by sa do
vzdelávania neinvestovalo.
Výhody vyhodnocovania:
• pomáha rozhodnúť o prioritách a zistiť, ktoré vzdelávacie aktivity prispievajú k zlepšeniu
výkonu,
• umožňuje lepšie identifikovať, či je vzdelávací program riešením na problémy vo firme,
• ukazuje účastníkom, že majú zodpovednosť za dosiahnutie výsledkov v práci i v procese
vzdelávania,
• identifikuje, či by lepšia návratnosť mohla byť dosiahnutá, ak by sa vzdelávanie robilo iným
spôsobom a metódami (napríklad radšej otvorené tréningy ako vzdelávanie vo firme…),
• umožňuje ukázať lacnejšie spôsoby získania tých istých výstupov
• identifikuje, ako môžu byť lepšie výsledky dosiahnuté vynaložením iných nákladov (radšej
vynaložiť finančné prostriedky na nové zariadenie ako na program vzdelávania?),
• podporuje plnšiu integráciu vzdelávania s inými pracovnými aktivitami,
• podporuje tesnú integráciu učebných a podnikových cieľov,
• zabezpečuje, že vzdelávacie aktivity sa týkajú tých pravých ľudí,
• zabezpečuje, že vzdelávanie je možné hodnotiť použitím vhodných kritérií, nie čisto len na
základe emotívnych reakcií,
• umožňuje manažérom sústrediť pozornosť na ľudské zdroje práve tak, ako na iné „veci“, za
ktoré majú zodpovednosť,
• ukazuje, ako vzdelávanie prispieva k efektívnosti podnikania, pričom nejde o nežiadúce
náklady.
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Subjekty vyhodnocovania
V procese podnikového vzdelávania by mal byť kladený dôraz na široké osvojenie si
myšlienky vzdelávania. Vrcholový manažment, stredný manažment aj jednotliví pracovníci
by mali byť všetci spoluzodpovední za efektívnosť realizácie všetkých fáz vzdelávania.
Stredný a top manažment by mal byť spoluzodpovedný za prepojenie vzdelávacích a
podnikových cieľov. Týmto spôsobom sa môže zabezpečiť aj ich spoluzodpovednosť za čo
najväčšie prínosy vzdelávania už od začiatku celého vzdelávacieho procesu.
Postup vyhodnocovania
Pri realizácii vyhodnotenia vzdelávacích aktivít je vhodné použiť nasledovný postup:
1. určenie kritérií vyhodnocovania – nasmerujú sa na to, čo chceme vo vyhodnotení zistiť,
2. výber vhodného modelu vyhodnotenia – závisí od toho, o aký typ vzdelávacej akcie ide,
čo je jej cieľom, aká je dĺžka trvania a rozsah týchto aktivít, aké vedomosti a
predchádzajúce skúsenosti s aplikáciou modelov majú lektori alebo manažéri,
3. výber a aplikácia konkrétnych metód pre jednotlivé úrovne použitého modelu – sú
ovplyvnené predchádzajúcimi faktormi.
Kritériá vyhodnocovania
Správne posúdenie efektov vzdelávania v procese vyhodnocovania je vo veľkej miere
ovplyvňované zvolenými kritériami vyhodnocovania. Pre zvýšenie objektívnosti a presnosti
tohoto procesu je vhodné vybrať vyšší počet kritérií.
Obecne je možné kritériá vyhodnocovania rozdeliť do dvoch základných skupín:
a) vnútorné kritériá - súvisia s obsahom vzdelávacieho programu, napríklad to môže byť
reakcia účastníkov, tj. ich vlastné hodnotenie priebehu školenia. Toto kritérium však nemusí
byť najvhodnejšie, pretože nepostihuje kvalitu zručností, ani zmeny v pracovnom správaní.
b) vonkajšie kritériá – vzťahujú sa k hlavnému cieľu celého vzdelávacieho procesu. Patrí
k nim napríklad hodnota výkonu, zmena v objeme predaja, zmena v nákladoch a merajú teda
niektoré aspekty výkonu. Vonkajšie kritériá prinášajú dva druhy problémov- obtiažne sa
merajú v rovnakých kvantifikovateľných jednotkách ako náklady a ťažko sa zisťuje, či zmeny
vo výkone firmy boli spôsobené práve vzdelávaním. [2]
Modely vyhodnocovania vzdelávania
V závislosti od použitých kritérií vyhodnocovania, prípadne ich vzájomnej kombinácie, boli
navrhnuté a v praxi sú používané niektoré modely vyhodnocovania vzdelávania. Modely
predstavujú sústavu niekoľkých následných krokov alebo stupňov a pre každý stupeň sa
použijú konkrétne metódy alebo kombinácia metód.
Pri výbere, ktoré nástroje pri vyhodnocovaní použiť, je treba zvážiť, v akej forme bude
výstup (aký bude rozsah, typ a spôsob prezentácie výsledku vyhodnocovania) a aké sú k tomu
disponibilné zdroje.
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Známe modely vyhodnocovania vzdelávania vychádzajú zo skutočnosti, že vyhodnocovanie
tvorí záverečnú fázu v procese podnikového vzdelávania. Uvedený prístup prináša riziko
v tom, že ak sa na začiatku realizácie celého cyklu podnikového vzdelávania nevenuje
dostatok pozornosti príprave vyhodnocovaniu, môže sa stať, že na túto fázu nezostane
dostatok času alebo ľudských, finančných a materiálnych zdrojov. V najhoršom prípade sa na
túto záverečnú etapu môže úplne zabudnúť. Takýmto prístupom sa môžu znížiť pozitívne
efekty a efektívnosť celého vzdelávacieho procesu.
Pri realizácii vyhodnocovania podnikového vzdelávania odporúčame preto vychádzať
z predpokladu, ktorý stavia vyhodnocovanie do stredu vzdelávacích aktivít. Dizajn
vzdelávacieho programu je potom založený na podnikových potrebách, ktoré sa automaticky
zabudujú do kritérií vyhodnotenia. Týmto spôsobom je vyhodnotenie umiestnené do centra
celého vzdelávacieho procesu.

Obr.1 : Model nekonečného cyklu podnikového vzdelávania

1)

potreby organizácie (napr.: plán podnikových cieľov)

2)

ciele vzdelávania

3)

plánovanie vzdelávania

4)

realizácia

5)

výstupy vzdelávania

6)

prínosy pre firmu
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3. Šesťúrovňový model procesu vyhodnocovania podnikového vzdelávania
Podniky pri zisťovaní kvality vzdelávania realizujú väčšinou hodnotenie na nižších
úrovniach, na úrovni reakcie a učenia účastníkov, avšak vyhodnocovanie na vyšších
úrovniach opomínajú vzhľadom na obtiažnosť kvantifikácie prínosov vzdelávania pre celú
organizáciu. Personálni manažéri potom ťažko argumentujú a obhajujú pred vlastníkmi,
respektíve vrcholovým manažmentom opodstatnenosť a dôležitosť vzdelávacieho programu
pre podnik ako celok. Vzdelávanie môže byť prínosným v rôznych iných oblastiach, ktoré nie
sú na prvý pohľad zjavné, napríklad zníženie fluktuácie, zlepšenie medziľudských vzťahov,
atď. Navrhujeme preto model, ktorý pozostáva zo šiestich úrovní vyhodnotenia a zohľadňuje
práve otázku efektívnosti vzdelávania i ďalších doplnkových efektov, ktoré vzdelávanie
prináša. Pri vyhodnocovaní sa postupuje od prvej úrovne smerom k najvyššej - šiestej.
Prvá úroveň zisťuje reakciu účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity, a to jednak
okamžite po realizácii týchto aktivít, jednak s určitým časovým odstupom. Na druhej úrovni
sa odhaduje zmena v náraste vedomostí a zručností účastníkov. Pre uskutočnenie tejto
činnosti je nutné poznať východiskovú úroveň vedomostí a zručností. Toto je možné zistiť
prostredníctvom procesu analýzy a identifikácie vzdelávacích a ostatných potrieb firmy. Na
tretej úrovni sa zisťuje, či zmena v zručnostiach a vedomostiach prispela aj k nárastu
individuálnej pracovnej výkonnosti, teda či naučené účastníci aj aplikovali vo svojej praxi. Na
štvrtej úrovni sa hodnotí zmena vo výkonnosti celej firmy, zisťuje sa teda, či nárast
výkonnosti jednotlivca prispieva k nárastu výkonnosti firmy ako celku. Piata úroveň sa týka
hodnotenia efektívnosti investície do vzdelávacieho programu. Aj keď je realizácia takéhoto
hodnotenia veľmi obtiažna, často býva práve výsledok tejto úrovne hodnotenia tým určujúcim
pri rozhodovaní, či sa podnikové vzdelávanie bude alebo nebude realizovať. Na šiestej úrovni
sa zisťujú ďalšie, sprievodné prínosy vzdelávacieho programu pre firmu. Aj keď toto
zisťovanie nie je nevyhnutné, môže pri rozhodovaní o vzdelávaní nakloniť jazýček váh
v prospech jeho realizácie. Šiestu úroveň považujeme preto za doplnkovú.
To, koľko úrovní sa pri vyhodnotení aplikuje, závisí od rozhodnutia a dohody lektorov a
manažérov pri zohľadnení takých determinantov, ako je dĺžka trvania vzdelávacieho
programu, predpokladaný počet účastníkov všetkých aktivít v rámci tohoto programu,
vypovedacia schopnosť a obsažnosť požadovaných informácií, náklady spojené
s vyhodnotením, časová náročnosť, predchádzajúce skúsenosti s realizáciou akéhokoľvek
typu vyhodnotenia, ciele vzdelávania, ciele firmy, atď.
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6. Doplnkové efekty vzdelávania

5. Hodnotenie efektívnosti investície do
vzdelávania

4. Zmena vo výkonnosti podniku

3. Zmena v individuálnej pracovnej
výkonnosti

2. Zmena vo vedomostiach a zručnostiach
účastníkov

1. Reakcia účastníkov

Obr.2: Šesťúrovňový model procesu vyhodnocovania vzdelávania
Akýkoľvek model vyhodnocovania vzdelávania je aplikovateľný jedine s použitím
konkrétnych metód alebo techník. Tieto však v dostupnej literatúre nie sú dostatočne
popísané. Výber konkrétnych metód, ktoré budú použité na daných úrovniach procesu
vyhodnocovania vzdelávania, je determinovaný aplikovanými kritériami, ktorými môžu byť:
rýchlosť vyhodnotenia, subjekty, ktoré spracujú a využijú výsledky vyhodnotenia, presnosť a
rozsah získavaných informácií, objekt vyhodnotenia – či ide o vyhodnotenie jednotlivých
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vzdelávacích aktivít alebo vyhodnotenie celej vzdelávacej akcie (programu), vedomostná
úroveň účastníkov a ich skúsenosti z predchádzajúcich vzdelávacích aktivít, profesná a
funkčná štruktúra účastníkov vzdelávania, úroveň vedomostí lektorov o použiteľných
metódach a modeloch vyhodnocovania a potrebné skúseností s používaním týchto nástrojov,
veľkosť vzdelávanej skupiny, s ktorou sa vyhodnotenie realizuje, ciele jednotlivých
vzdelávacích aktivít a celého programu.
Reakcia účastníkov – úroveň 1
Táto základná úroveň vyhodnocovania odhaduje, či ľudia cítia, že učebná skúsenosť je pre
nich ako individuality prínosom. Ak vzdelávanie naplní individuálne očakávania účastníkov,
zvýši sa ich motivácia k učeniu a oveľa radšej budú prijímať a implementovať všetko nové,
čo im vzdelávanie poskytne.

Obr. 3: Motivačný cyklus učenia

Pre vyhodnotenie jednotlivých aktivít v priebehu vzdelávania je možné použiť nasledovné
metódy: prehodnotenie aktivity, rozhovor vo dvojiciach, dotazník spätnej väzby a akčný plán,
videoreflexia s poskytnutím spätnej väzby od ostatných účastníkov a lektorov, rekapitulácia
celodenných aktivít, ranná reflexia, poučebný rozhovor lektora s účastníkom. Formu
dotazníka je vhodnejšie použiť bezprostredne po ukončení celého vzdelávacieho kurzu.
S časovým oneskorením je prínosnejšie použiť rozhovor.
Po takomto spracovaní by mal nasledovať ďalší krok, a to spoločné vyhodnotenie lektorov a
manažmentu, týkajúce sa jednej alebo viacerých vzdelávacích akcií a prediskutovanie ich
prínosov pre zamestnancov, organizáciu, manažérov i lektorov. Táto aktivita môže mať formu
diskusie, workshopu, atď.

160

Zmena vo vedomostiach a zručnostiach – úroveň 2
Na tejto úrovni vyhodnotenia vzdelávania ide o zisťovanie prírastku vedomostí a zručností,
ktoré účastníci získali.
Nástroje použiteľné na tejto úrovni sú: písané, praktické a sebahodnotiace testy, dotazníky,
štruktúrované rozhovory.
Vyhodnotenie na tejto úrovni je jednoduchšie, ak je v podniku jasná zvyčajná alebo
aktuálna úroveň zručností a vedomostí jednotlivcov. Nástroje sú však použiteľné aj bez
určenia tejto východiskovej úrovne.
Zmena v individuálnej pracovnej výkonnosti – úroveň 3
Cieľom tretej úrovne vyhodnocovania je zisťovanie dopadu učebných aktivít na
individuálny pracovný výkon.
Navrhované metódy, použiteľné na tejto úrovni vyhodnocovania účinkov vzdelávania, sú:
odhadovanie prínosov, dotazníky pre účastníkov a ich nadriadených, štruktúrovaný rozhovor
s účastníkmi i ich nadriadenými, 360°/180°/540° spätná väzba, získaná kvalifikácia.
Tretia úroveň vyhodnocovania vzdelávania predstavuje prvú úroveň, ktorá hodnotí skutočnú
zmenu stavu vyvolanú vzdelávaním, pretože samotná spokojnosť účastníkov s rozvojovým
programom alebo nárast vedomostí a zručností ešte nemusí znamenať, že budú skutočne
aplikované v praxi. Môžu to spôsobovať zlé systémy organizácie práce, nevhodné technické
vybavenie a nedostatok alebo nevhodná alokácia zdrojov, prípadne zlyhanie iných
zamestnancov organizácie pri poskytovaní produktov a služieb potrebných pre dosahovanie
primeraného výkonu.
Zmena vo výkonnosti podniku – úroveň 4
Cieľom aktivít na tejto úrovni procesu vyhodnocovania je poukázať na účinky
vzdelávacieho programu na výkonnosť celého podniku.
Zhodnotenie výkonnosti podniku sa zakladá na takých faktoroch, ako je rentabilita, prínos
z investovaného kapitálu, produktivita, kvalita, podiel na trhu, porovnanie sa s konkurenciou,
likvidita, imidž, stabilita, podniková kultúra, vzťah k životnému prostrediu. Úspech, ktorý je
meraný na základe takýchto štandardov, sa prejavuje napríklad rastom cien akcií, zvýšenou
bezpečnosťou, pocitom dosiahnutia úspechu. Na druhej strane, ak sa nedokážu splniť
požadované štandardy výkonu, môže to viesť k zmenám v manažmente, počte a štruktúre
zamestnancov, v podnikových procesoch, atď. V krajnej miere, ak sa výkon v podniku
nezvýši na potrebnú úroveň, hrozí bankrot. Podniky často volia nesprávnu stratégiu a pokusy
zlepšiť výkon sú zmarené snahou udržať na trhu produkty alebo služby aj napriek nižším
výkonom. Samozrejme, uskutočňuje sa to na úkor spotrebiteľa a v konečnom dôsledku aj na
úkor podniku a jeho zamestnancov.
Na tejto úrovni hodnotenia je možné použiť metódy: analýza účinkov, trendová analýza,
štruktúrované rozhovory s vrcholovými manažérmi, kontrolné skupiny
Na uvedenej úrovni sa získavajú a sledujú nasledovné ukazovatele o výstupe, produktivite,
priemernej mzde, spokojnosti zákazníkov, nepodarkovosti.
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Výkonnosť je faktor, ktorý určuje, či podnik bude úspešný alebo zanikne. Všade, kde
existujú alebo sa predpokladajú problémové oblasti, je nutné zabezpečiť zvýšenie výkonnosti.
Takéto problémy sú zriedkakedy izolované a zvyčajne sa týkajú technickej alebo
administratívnej odchýlky od požadovaných štandardov, tiež i odchýlky v správaní ľudí.
Všetky tieto oblasti sú vzájomné prepojené a ústredným článkom v tejto reťazi problémov sú
ľudia. Každý, kto sa podieľa na príčinách uvedených problémov, preto potrebuje pomoc
v podobe vzdelávacích aktivít.
Hodnotenie efektívnosti investícií do vzdelávania – úroveň 5
Sledovanie tejto úrovne vyhodnotenia je pre realizáciu investícií do ľudského kapitálu
kľúčové. Je totiž veľmi problematické presviedčať majiteľov firiem alebo manažérov o tom,
ako je vzdelávanie ich pracovníkov veľmi dôležité a prínosné pre firmu ako celok, ak nie sú
tieto tvrdenia podložené aj adekvátnymi kvantitatívne vyjadrenými informáciami.
Pre hodnotenie efektívnosti investícií do vzdelávania je potrebné vykonať podrobnú analýzu
nákladov a prínosov.
Náklady na vzdelávacie aktivity by mali zahŕňať prostriedky vynaložené na tvorbu a
realizáciu vzdelávacieho programu. Náklady na vzdelávacie aktivity zahŕňajú napríklad
odmeny lektorov, náklady na materiál a zariadenie, prevádzkové a administratívne náklady.
Netreba zabúdať i na tzv. alternatívne náklady (náklady, ktoré by mohli byť vynaložené na iné
vhodné aktivity, ak by sa vzdelávanie nerealizovalo) hoci sa málokedy skutočne vyčísľujú a
náklady účastníkov spojené s ich neprítomnosťou na pracovisku počas vzdelávania (v zásade
ide o náklady spojené s ohodnotením toho, čo pracovník počas vzdelávania nevyprodukoval.
Možný spôsob výpočtu je prostredníctvom ušlej mzdy.).
Jednotlivé druhy uvedených nákladov sú spojené s konkrétnymi fázami vzdelávacieho
procesu a ďalšími aktivitami. Výhodou podrobnejšieho sledovania nákladov je možnosť
odhaľovania rezerv a zistenie toho, ktorá fáza vzdelávacieho procesu je najdrahšia.
Značná výška rozpočtovaných nákladov na vzdelávanie často spôsobuje, že manažéri
sledujú iba náklady na účastníka, prípadne celkové náklady vzdelávacieho programu a
uvažujú o spôsobe jeho skrátenia za účelom zníženia nákladov. Niekedy môže byť vhodnejšie
redukovať neefektívne vzdelávacie akcie. Nie je totiž správne posudzovať efektívnosť len na
základe vyčíslených nákladov. Pri posudzovaní efektívnosti je vhodnejšie zvoliť opačný
prístup a začať sledovaním úžitkov vzdelávania.
Pre 5. úroveň modelu vyhodnotenia vzdelávania je dôležité venovať pozornosť úžitkom,
ktoré vzdelávanie prináša podniku ako celku. Pre posudzovanie úžitkov vzdelávania je možné
sledovať zmeny v nižšieuvedených ukazovateľoch:
•

zvýšenie produktivity, rentability a výstupu,

•

pokles nákladov,

•

pokles absencií, menšia fluktuácia,

•

zvýšenie pracovnej morálky,

•

pokles počtu sťažností od externých i interných zákazníkov,

•

zvýšenie kvality produkcie a služieb,

•

nové produkty a noví zákazníci,
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•

skrátenie doby zavádzania nových technológií a procesov,

•

skrátenie doby trvania vnútropodnikových procesov,

•

redukcia počtu chýb – nepodarkov,

•

redukcia nadčasových hodín a prestojových hodín,

•

zníženie počtu pracovných úrazov a pokles kompenzačných platieb.

Na podnikovej úrovni hodnotenia prínosov zo vzdelávacích aktivít je obtiažne vyčísliť
napríklad vplyv na pracovnú morálku alebo flexibilitu pracovníkov. Niektoré účinky preto
možno len odhadovať, niektoré je možné kvantifikovať sprostredkovane, nepriamo,
prostredníctvom iných sledovaných kategórií. Napríklad spokojnosť zákazníkov sa dá posúdiť
podľa počtu nových zákazníkov a poklesu sťažností. Problémom ale môže byť prevod
ukazovateľov na spoločnú peňažnú bázu.
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť investícií do vzdelávania
Ak sa očakáva návratnosť prostriedkov vložených do vzdelávania, od začiatku sa na tieto
prostriedky treba pozerať ako na skutočnú investíciu, nie ako na „nutné zlo“, „vyhodené
peniaze,“ apod. Dôležité je preto identifikovať možné faktory, ktoré môžu ovplyvniť
návratnosť týchto investícií. Je to kvalita realizácie jednotlivých fáz vzdelávania, identifikácia
a analýza potrieb, plánovanie vzdelávania, metódy použité vo fáze realizácie vzdelávania,
prístupy aplikované vo fáze vyhodnotenia účinkov vzdelávania. Ďalšími faktormi sú subjekty
vzdelávania a ich prístup k týmto aktivitám, reálny záujem a podpora vrcholového vedenia
firmy pri aplikácii získaných vedomostí a zručností, podniková kultúra, prepojenie cieľov
firmy a vzdelávacieho programu, zapojenie procesu podnikového vzdelávania do systému
riadenia kvality.
Významné faktory, ktoré je pri hodnotení efektívnosti investícií do vzdelávania potrebné
zobrať do úvahy sú:
•
Doba dosiahnutia úplnej návratnosti investície. Určenie doby ovplyvní charakter a ciele
vzdelávacieho programu. Po dosiahnutí návratnosti investície pre firmu môžu úžitky zo
vzdelávania plynúť zamestnancom do konca ich pracovného života. Napríklad pri vzdelávaní
pracovníkov obchodných oddelení pri zavádzaní nových produktov bude očakávaná
návratnosť investície oveľa kratšia. Ak je problematické vypočítať finančnú hodnotu úžitkov
pre organizáciu, je možné osloviť manažérov, aby sa na základe svojich skúseností pokúsili
ohodnotiť prínosy investícií do vzdelávania pre podnik.
•
Je potrebné akceptovať, že nie všetky úžitky sú vždy merateľné v peňažných
jednotkách. Existujú aj kvalitatívne, nepeňažné úžitky. Tie vyjadrujú zlepšenie v takých
oblastiach ako je morálka, komunikácia, tímová práca, motivácia, ktoré sú dôležité pre úspech
podniku, ale je veľmi ťažké peňažne ich vyjadriť. Tu môžu pomôcť také nástroje, ako sú
rozhovory s manažérmi a pracovníkmi, analýza účinkov, prípadne ďalšie metódy použiteľné
pre 4. úroveň vyhodnocovania vzdelávania, ktoré poskytnú významné informácie o prínosoch
učenia.
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Ako pri investovaní do fyzického kapitálu, tak aj pri investovaní do ľudského kapitálu,
konkrétne do vzdelávania, podnik obetuje svoj súčasný príjem v prospech budúcich výnosov.
Podstatou hodnotenia investícií do ktoréhokoľvek výrobného vstupu je potom porovnávanie
nákladov na investíciu s výnosmi, ktoré investícia prinesie. V prípade vzdelávania ide o
porovnávanie nákladov vynaložených na vzdelávací program a úžitkov, ktoré plynú podniku
z tejto investície.
Bežný postup hodnotenia investícií do fyzického kapitálu je nasledovný:
1/ určenie nákladov na investíciu,
2/ odhadnutie budúcich výnosov, ktoré investícia prinesie,
3/ určenie nákladov na kapitál - určenie úrokovej miery,
4/ použitie konkrétnej metódy hodnotenia investícií.
Pre potreby hodnotenia investícií do vzdelávania navrhujeme použiť metódu čistej súčasnej
hodnoty a rentability. Ide o pomerne jednoduché a najčastejšie používané metódy vzhľadom
na povahu investícií do ľudského kapitálu.
Doplnkové efekty vzdelávania – úroveň 6
Výsledky na tejto úrovni vyhodnotenia je možné považovať za doplnkové k zisteniam na
predchádzajúcich úrovniach vyhodnocovania vzdelávania. Informácie získané na tejto úrovni
sú spojené s motivačnými prvkami. Môžu sa týkať napríklad fluktuácie – akým spôsobom a či
si podnik dokáže udržať vyškolených pracovníkov. Podniky považujú odchody pracovníkov
za vážny problém, ktorý je nutné eliminovať. Zvlášť markantný je tento problém v prípade,
keď z firmy odchádzajú pracovníci, ktorí sa v minulosti zúčastnili finančne náročných
vzdelávacích projektov. Náklady fluktuácie sú potom spojené aj s nákladmi, ktoré vznikli
z dôvodu neodvedeného očakávaného vyššieho výkonu po absolvovaní vzdelávania. Ďalšími
kategóriami, ktoré je možné sledovať na 6. úrovni vyhodnotenia vzdelávania, môžu byť:
počet dní práceneschopnosti, počet dní absencie, ochota ľudí prijať a prispôsobiť sa vo firme
realizovaným zmenám, zdieľaná podniková kultúra. Všetky tieto kategórie odrážajú mieru
spokojnosti pracovníka s prácou i firmou a ak sa vyvíjajú pre firmu negatívne, nesú so sebou
dodatočné náklady a samozrejme nepriamo znižujú efektívnosť investícií do podnikového
vzdelávania. Dodatočné náklady sa týkajú nákladov spojených so zapracovaním nových
pracovníkov, zníženým výkonom počas práceneschopnosti a odchodu pracovníka alebo
zníženým výkonom pri prechode na efektívnejšiu formu organizácie práce, atď.
Vyhodnocovanie môže začať na ktorejkoľvek úrovni, pre podnik najdôležitejšie sú však tri
posledné. Avšak zisťovanie a meranie efektu je veľmi obtiažne. Vždy je nutné postupovať
smerom nahor a ak sa zistí, že vzdelávanie neprinieslo očakávané efekty, treba v procese
vyhodnocovania identifikovať, na ktorej úrovni sa stala chyba. Pri každom vzdelávacom
programe nie je nevyhnutne nutné realizovať všetky úrovne hodnotenia. Závisí to od dĺžky
realizovaného programu, počtu vyškolených pracovníkov, školených tém a okruhov.
Vyhodnocovanie sa musí zameriavať na podstatné veci alebo časti vzdelávacieho programu,
aby sa v prípade nutnosti mohli uskutočniť opatrenia týkajúce sa revízie cieľov alebo
programu, ktoré by smerovali k zlepšeniu procesu vzdelávania a napomohli by efektívnej
aplikácii naučeného v podniku.
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4. Aplikácia vyhodnotenia
Na základe doterajších získaných poznatkov a skúseností navrhujeme aplikačný model
prepojenia vzdelávania, rozvoja a úspešnosti podniku na trhu. Model vychádza
z podnikových cieľov. V zmysle vytýčených cieľov podnik podáva adekvátne výkony, teda
vyrába alebo poskytuje služby. Ak sa pri fungovaní podniku prejavia problémy, v procese
identifikácie a analýzy vzdelávacích a iných potrieb sa zisťuje, v čom spočívajú problémy a
aké sú možné riešenia uvedených problémov. Jedno z možných riešení môže byť vzdelávanie.
Po rozhodnutí, že sa vzdelávanie bude realizovať, stanovia sa ciele vzdelávania a naplánuje sa
celý vzdelávací program. Ciele vzdelávania musia byť v konzistentné s cieľmi podniku.
Počas procesu plánovania vzdelávania sa rozhoduje i o tom, či sa bude realizovať
vyhodnocovanie. Ak áno, stanovia sa kritériá, na základe ktorých sa bude vyhodnocovanie
realizovať. Nasleduje samotná realizácia vzdelávacích aktivít a po ich ukončení proces
vyhodnotenia. V rámci tohoto procesu sa rozhoduje o tom, ktorý model a metódy
vyhodnotenia sa budú aplikovať. Ak sa proces vyhodnotenia zrealizuje zodpovedne, ukáže, či
vzdelávanie napomohlo k dosiahnutiu podnikových cieľov alebo vyriešeniu problémov
zistených počas fázy identifikácie a analýzy vzdelávacích potrieb. Týmto spôsobom môže
vzdelávanie napomôcť i ďalšiemu úspešnému napredovaniu podniku.
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Obr. 4: Aplikačný model prepojenia vzdelávania, rozvoja a úspešnosti podniku
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5. Záver
„Život podnikov sa dnes stáva viac a viac komplikovaným. Trhová ekonomika od nich
vyžaduje, aby boli úspešné a konkurencieschopné, a tak sa ich manažment snaží uplatňovať
stále nové metódy, techniky a prístupy v riadení.“ [3] Pre podniky je vzdelávanie jednou
z významných foriem investícií do ľudského kapitálu. Tento význam sa zvyšuje práve
v súčasnom období, ktoré je charakteristické globalizačnými procesmi, technickými a
technologickými inováciami, tvorbou a zavádzaním vyspelých informačných technológií,
zavádzaním zmien vo vnútropodnikových procesoch, atď.
Podľa G. Beckera, významného predstaviteľa teórie ľudského kapitálu, ktorý vystúpil na
stretnutí Montpelerinskej spoločnosti v septembri 2001 v Bratislave, „… ľudský kapitál je
najefektívnejšou formou kapitálu. Zahŕňa faktory, ktoré sa finančne nedajú vyčísliť, ako
vedomosti, kreativita, schopnosti, atď. V efektívne fungujúcej ekonomike by malo síť o
humánny kapitalizmus. Ľudia by sa mali stať stredobodom ekonomiky. Úspešný rozvoj
ľudského kapitálu vyžaduje investovať do vzdelávania. Okrem investícií, ktoré hradí štát, je
to aj vzdelávanie na pracoviskách, súkromné investície, ale aj peniaze a čas, ktoré venujú
rodičia výchove a vzdelávaniu svojich detí. Bez takýchto investícií neprežije žiadna silná
ekonomika“. [4]
Pre to, aby vzdelávanie bolo efektívne, aby prinášalo očakávané pozitívne efekty, je
nevyhnutné uskutočňovať vyhodnocovanie vzdelávania. Je to proces náročný, nakoľko nie
všetky náklady, ale hlavne úžitky, ktoré vzdelanie prináša, sa dajú presne kvantifikovať.
Pri zostavovaní podnikových rozpočtov bývajú investície do ľudského kapitálu často
poslednou položkou pri ich schvaľovaní a prvou pri ich krátení. Známym dôvodom býva
práve neschopnosť prezentovať merateľné výsledky investícií do vzdelávania ako jednej
z foriem zvyšovania hodnoty ľudského kapitálu.
Na druhej strane treba objektívne povedať, že niekedy hodnotenie vzdelávania založené
viac na odhadoch možných výsledkov môže postačovať pre odôvodnenie a schválenie
investícií vynaložených na zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu formou vzdelávania a tento
prístup je určite vhodnejší ako snaha za každú cenu zmerať a vyčísliť úžitky vzdelávania
presne na halier.
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia inštitucionálnej úlohy FRI –FGÚ 28/2004
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Vzdělání jako privátní statek
Radim Valenčík, DiS., Masarykova univerzita
Dámy a pánové!
Investice do lidského kapitálu se vyplácejí. Na tom se jistě shodneme. Nikdo se dnes
nemusí bát toho, že by kvůli soukromému financování zůstaly nevyužity potenciály
nadaných, leč chudých géniů. Soukromé financování vzdělání vede prokazatelně k jeho větší
dostupnosti. A stejně jako v případě podnikatelských plánů a nápadů, i zde se trh postará o to,
aby ani ten nejmenší životaschopný talent nebyl zmařen. Stane totiž vyhledávanou ziskovou
příležitost. Poskytnutí kvalitního vzdělávacího servisu nesporně vyžaduje velký objem zdrojů
a princip investičního financování řeší otázku, kde je získat.
Otázkou zůstává, zda se investoři budou zajímat o tuto oblast. Poskytování vzdělávacích
služeb se v ekonomickém smyslu neliší od poskytování jakýchkoli jiných služeb. Platí, že
efektivita investic je tím vyšší, čím vyšší je míra otevřenosti trhu a čím méně je zde regulací.
Ptejme se: „Je školství otevřeným a svobodným trhem?“ V žádném případě. Školství je
jedním z nejregulovanějších odvětví. Školy mohou svým absolventům udělovat pouze státem
schválené tituly. Mohou vyučovat pouze předměty, schválené státní akreditační komisí.
Předměty a obory mohou garantovat pouze lidé, kteří dosáhli státem schválené akademické
hodnosti. Veřejné prostředky ve formě grantů nejsou přidělovány podle kvality výzkumu, ale
podle osobních sympatií a dlužných protislužeb mezi členy grantové agentury a pedagogy.
To je jeden z hlavních důvodů, proč se investice do vzdělání dosud příliš nerozvinuly. Přitom
v soukromé sféře je pro ně prostor již dnes. Institucionální uspořádání a smluvní volnost nebrání
vzniku některých forem kapitálových závazků. Důvod neochoty soukromých investorů podílet
se na potenciálně úspěšném projektu (až trojnásobně oproti investicím do fyzického kapitálu)
spočívá v absenci měřítek efektivity. V oblasti vzdělání, stejně jako ve všech dalších oblastech
regulovaných státem, zákonitě nedochází k zhodnocení investic nejschopnějších investorů.
Výhody zde může získat pouze ten, který dokáže pokřiveného „trhu“ využít a případně má
zákulisní informace. Chceme-li, aby investice do lidského kapitálu přinášely co nejvyšší a
„nejférovější“ zhodnocení, musíme odstranit většinu regulací. Víme-li, že tržní mechanismus
dokáže nalézt a ohodnotit nadání každého studenta, není žádný důvod, proč by to samé
nedokázal také u každé vzdělávací instituce a každého udělovaného titulu.
Předesílám, že tuto systémovou změnu lze uskutečnit (pokud vůbec) pravděpodobně až
v daleké budoucnosti. Připouštím, že se může zdát příliš extrémní. Přesto cítím, že ji musíme
vnímat jako ono „světlo na konci tunelu“, aby naše současné zkoumání změn v systému
financování neskončilo přešlapováním na místě. Při zkoumání tohoto problému jsme již
mnohokrát narazili na zajímavé přesahy do jiných oblastí, například návaznost vzdělání na
penzijní, zdravotní a sociální systém. Není tedy na místě bránit se novým pohledům na
samotný vzdělávací systém.
Jak by tedy fungoval trh se vzděláním po odstranění regulací? Založení vysoké školy by
vyžadovalo pouze soukromé zdroje a dostatek natolik schopných pedagogů, nakolik by
zakladatel potřeboval. Kdokoli z nás, třeba já, bych mohl založit vysokou školu Radima
Valenčíka a přednášet tam klientům ekonomii. A to bez regulace ze strany státu a bez
cenzury. Moje vysoká škola by nemohla být zrušena s odůvodněním, že přednáším studentům
o výhodách svobodného obchodu, a pomíjím „vědecký“ izolacionismus. Že se snažím
studenty naučit samostatně myslet, místo toho abych jim vštěpoval „vyvážené“
encyklopedické znalosti (50% keynesiánství,…). (Tím nechci podceňovat důležitost poznání
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všech ekonomických směrů, ať už bludných, či obludných, aby studenti mohli spolu s Járou
Cimrmanem říci: „Tudy ne, přátelé.“.)
Podstatné je zvláště udělování titulů. Bez nich postrádá založení vzdělávací instituce smysl
– na soukromých přednáškách si již dnes můžete říkat (relativně), co chcete. Rozhodl bych se
tedy udělovat absolventům titul Ing. nebo Ph.D. Splním-li mezinárodní kritéria a budou-li
nositelé tohoto titulu schopní lidé, uplatní se v praxi, zájem o tento titul vzroste a umožní mé
škole přežít v konkurenci. Budou-li to neznalci se silnými názory a slabými vědomostmi, trh
eliminuje moje špatné rozhodnutí zakládat VŠ a jejich špatné rozhodnutí na ni vstupovat.
Jistě, slyším námitky: „A co náklady na měření kvality? Současný systém je výrazně
snižuje. Jak by bez existence regulací bylo možno rozpoznat věrohodnost školy, nebo titulu?“
Dámy a pánové, cožpak tyto náklady jsou dnes nižší? Vysoké školy produkují typizované
bakaláře, magistry, inženýry a další. Pro zaměstnavatele je to však pouze slabá informace. Již
dnes je trend takový, že více znamená jméno školy a schopnosti jednotlivce, jeho například
publikační činnost, než titul. Vzdělávací instituce mohou zjistit, že je výhodnější udělovat
jednotné tituly a ustanovit si dohlížitele. Ale stane se tak dobrovolně a soukromě, nikoli
nadekretováním shora. Navíc služby dohlížitele nebudou povinné a každá škola může zavést
nový systém. A opět – pokud půjde o nekvalitní odchylku, bude konkurencí zničena. Bude-li
to však změna k lepšímu, prosadí se a ukáže směr. Dnes takový pokrok není možný.
V současnosti bych ani já nezískal pro svoji vysokou školu akreditaci. Dokonce
pravděpodobně ani v tom případě, že bych postupoval „standardním“ způsobem, tedy
postupným získáváním akademických hodností. Pro svoje postoje, nezapadající do „hlavního
proudu“, bych byl v některé fázi zřejmě zastaven, buď neudělením titulu, nebo později
akreditace. To není teorie spiknutí, to je realita. Stačí si uvědomit, jakým způsobem se
současný systém snažil (a snaží) odstranit odchylku v podobě nejmenovaného děkana
nejmenované (národohospodářské) fakulty nejmenované vysoké školy… ekonomické.
Zkrátka příliš vyčnívá.
Vysoké školy ( později i střední a základní) se musejí osamostatnit. Musí cítit tlak na
kvalitu a konkurenční tlaky. Toho lze dosáhnout tím, že se stanou závislé na kvalitním
výstupu a nezávislé na státním byrokratovi, udělujícím akreditace a dotace. Pak můžeme být
úspěšnou zemí. Stačí opustit schematické uvažování typu „bylo to tak vždy“ a zamyslet se
nad novými výzvami.
Zakončím svůj příspěvek poněkud smířlivěji: Je zřejmé, že nelze zrušit všechna omezení
hned a bez rozmyslu. Například při hledání práce v zahraničí je problém vysvětlit
zaměstnavateli, co je to Mgr. a proč nemáte rovnou Ph.D., takže zavádění nových titulů by
jistě neprospělo nikomu. Ony si totiž principy volného trhu našly způsoby, jak se přes
všechny regulace rozvinout a dokonce těchto regulací využít. Proto konkrétní kroky
odstraňující nezdravé regulace vzdělání mají rozpracovat odborníci. Můj příspěvek měl jen
poukázat na tuto zanedbávanou oblast zkoumání. Kromě změn v navazujících systémech,
jako je penzijní a sociální systém a trh práce, se totiž musíme zamyslet i nad potřebnou
hloubkou změn samotného vzdělávacího systému. Problémy regulace v oblasti akreditací a
udělování titulů zatím stály poněkud stranou. Zahrňme je do svého komplexního uvažování o
potřebné změně, aby výsledek naplnil naše očekávání. Doufám, že k tomu můj příspěvek
napomohl.
Děkuji za pozornost.
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The Future Role of the Czech Universities in Knowledge Professionalization and
Production for Knowledge-Based Era
Anna Vitásková, Ph.D., Institute of Social and Economic Analysis and Academy of
Sciences, Institute of Sociology
Introduction
A knowledge-based society is generally characterized by “the ability to manage knowledge
creatively in response to market-articulated demands and other social needs” (OECD, 1999, p.
9) or, in a more simplistic term, a successful knowledge-based society is driven by
innovation. Yet, innovation does not happen by osmosis. In this sense, maximal utilization of
embodied (i.e., formal education) and disembodied (i.e., research) human capital is a
prerequisite for the continuous production of innovation (see for example, OECD, 2000;
Rebelo, 1998; Romer, 1994).
The Czech Republic, that was widely praised in the West for a smooth transition from a
totalitarian and closed system to a pluralistic and open one, has been considered as well as
considered itself to be one of the few post-socialist European countries with the best growth
and innovation prospects (OECD, 2000). Yet, according to the Global Competitiveness
Report (2003), the Czech Republic’s overall competitiveness ranking has been declining
steadily from 31st place in 2000 to 37th place in 2003 (World Economic Forum, 2003). Along
the same lines, the 2002 European Innovation Scoreboard (EIS) indicators show that the
Czech Republic scores well-below the European Union average in all innovation indicators
except for one: the number of people employed in high-tech manufacturing jobs which can be
explained as a “spillover” from the Soviet era under which these types of jobs were promoted
by the regime (Innovation Scoreboard 2002, 2002).
In addition, in the Czech Republic, in a given school year, only 27% of students of relevant
age group continue their education in an institution of higher education. Meanwhile, in
countries with highly developed human resources, the numbers are almost two to three times
higher; for instance, it is 83% in Finland, 77% in the U.S., or 44% in Japan (World Economic
Forum, 2003). And even among other Eastern European countries, the Czech Republic
remains behind such countries as Slovenia with 53%, Latvia with 51%, Estonia with 47% or
with Bulgaria 43% of gross tertiary enrollment rate (World Economic Forum, 2003).
Subsequently, only 11% of the active workforce in the Czech Republic holds a degree from
an institution of higher education; that is well below the EU average of 20%, OECD average
of 18% or the U.S. average of 31% (World Economic Forum, 2003).
Along the same lines, the Czech government now allocates approximately 1.35% of its GDP
to research and development (i.e., GERD) – out of which 40% represents the total financial
support of research at universities. In the more advanced economies, GERD is at least twice
as high: 2.76% in the U.S., 2.93% in Japan, 3.31% in Finland (2004 World Development
Indicators, 2004).
Having said that, when examining the future innovative potential of the Czech Republic, a
fundamental question pertaining to the effectiveness of institutions of higher education arise
immediately: To what extent, the Czech system of higher education develops and supports a
high level of embodied and disembodied forms of human capital for a knowledge-based era?
Investment in Disembodied Human Capital
University knowledge production or the generation of new knowledge or enlargement of the
existing pool of knowledge is a major source of capital and power. Gibbons and his associates
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(1994) demonstrate the importance of Mode I knowledge production, or that organizationally
produced through basic research, and Mode II knowledge production, or that organizationally
produced through applied research. I would also like to mention Mode 0 which refers to either
knowledge-free/knowledge-rejecting/ or knowledge-suppressing systems, such as
communism and any other ideology-driven systems (Harkins, Vitásková, Mollberg, in press).
Mode 1 refers to the traditional (Newtonian) notion of what is considered sound scientific
practice: knowledge is generated within a discipline-specific context in universities and
evaluated by peer review judgments (Gibbons et at., 1994). Organizationally, therefore, Mode
1 is hierarchical and tends to preserve long-established social norms of what counts as
significant problems, what counts as proper research and who is qualified or allowed to
practice good science. In this context, knowledge is created predominantly for “its own sake”
without considering its direct application or relevance to social, cultural, and/or economic
contexts (Gibbons et at., 1994).
The internal operational mechanisms of Czech higher education are driven precisely by such
fixed (understand ineffective) hierarchies with top-down control structures and rigid practices
in discipline-specific knowledge production. Currently, there are no reliable data available
precisely describing the research activities of Czech university personnel, but it is estimated
that two thirds of the bulk of academic research are devoted to basic disciplinary research and
only one third to applied research (Filacek et al., 2000). Knowledge tends to be produced in
tightly enclosed academic disciplines that consider themselves too unique to cross
disciplinary boundaries and produce knowledge collaboratively with other disciplines
(Mestenhauser, 1998).
This preconceived notion of uniqueness refers to deeply rooted cultural beliefs about the
nature of knowledge among Czech university personnel; knowledge is not exportable and/or
transferable to other disciplines or, for that mater, transdisciplinary knowledge
(Mestenhauser, 1998). The officially recognized epistemological profile domineering the
academic culture of public universities is cognitivistic (knowledge is independent of oneself)
based on the principles of connectionism; i.e., experts, in this case professors, convey the
encoded, embrained, or embedded knowledge (Vysoka, 2003). The autopoietic notion of
knowledge (knowledge as a personal or social belief) is not recognized; this of course is not to
say that there are none among the university personnel who accept this notion of knowledge.
In the context of knowledge-based societies, transdisciplinarity also implies a dramatic shift
in the organizational culture of an institution from hierarchical to heterarchical (Gibbons et
al., 1994). Under heterarchical practice, the decisions are based on negotiation and consensus
among experts rather than driven by the power of academic position or position of authority.
This concept alone represents a tremendous problem for the Czech Republic. The Czech
Republic has traditionally scored high on a power distance indicator and has been considered
an elitist society wherein hierarchy and top-down decisions are generally expected and
accepted throughout society (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998; von Kopp, 1997). All
in all, in the Czech Republic, where an overwhelming majority of our primary resources and
energy is devoted to maintaining Mode I knowledge production, such a strong presence of
different regulatory mechanisms has been proven detrimental to the development of
disembodied capital for a knowledge-based era.
Investment in Embodied Human Capital
The development and maximalization of the potential of Czech human resources, to the
point of being equal partners and competitors on international markets, requires Czech
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universities to pay implicit attention to knowledge professionalization. The concept of
knowledge professionalization is rooted in the Western liberal notion of an autonomous and
independently acting professionals or experts who are not controlled by bureaucratic
procedures, and whose knowledge is valued in all layers of society, i.e., knowledge workers.
It has been estimated that 34% of the Czech workforce consisted of highly skilled knowledge
workers (Beck, 1998).
The seemingly satisfactory situation, however, is not sustainable in the Czech context unless
universities address the following prerequisites. First, as mentioned in the introduction
section, access to higher education must be increased. The official statistical reports show that
the total number of students enrolled into the public universities increased by almost 60%
between 1990-2001 (Czech Statistical Office, 2002). However, every year about 50% of
applicants to higher education are rejected, mostly due to low capacity of these institutions.
When we examine this percentage more closely, however, and break it down according to
different universities, the ratio of students who are not admitted vs. the ones who are admitted
to the social sciences, business, and law universities, is 10:1 (Vysoka, 2004).
Apart from creating more opportunities for students and widening participation in higher
education, universities need to create mechanisms conducive to the development of students’
skills typically associated with the characteristics of knowledge and innovation workers, i.e.,
those who are skilled at working with de-materialized resources such as knowledge,
information, and data. Such skills cannot be developed in a vacuum or on a theoretical level;
hence the call for a curriculum that reflects a direct connection to global as well as local
reality.
Consequently, to educate and “raise” knowledge and innovation workers, the traditional
approach of a standardized, controlled, and cohort-driven form of Czech higher education will
have to be replaced by customized forms of learning and teaching based on individual
initiatives, self-paced, and self-supportive educational environments and characterized by
performance-driven and “hands-on” learning. And finally, the traditional disciplinary-oriented
and highly theoretical curriculum, that often lacks any relevance to broader societal issues,
will have to be replaced by a curriculum that is characterized by a direct connection to global
and local reality.
Conclusion
Why is it important to discuss the role of the Czech universities in their knowledge
production and professionalization efforts for the upcoming knowledge-based era? Because
unless we pro-actively address emerging problems and issues caused by the capitalization of
knowledge and innovation, we will not be successful in designing the most desirable
(understand effective) future for the Czech society.
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Vzdělání a zdravotní stav obyvatelstva – Česká republika
RNDr. Jaromír Běláček, CSc., Institut zdravotní politiky a ekonomiky
Abstract: This contribution deals with qualitative and quantitative information related to
terms and classifications of „education“ and „health state“, especially regarding their mutual
support, the possibilities of their future enlightenment and more detailed precisation for the
next development of human populations. The basic definitions and classifications had been
used by NAOMI, N.M. (1996), by ISCED-97 and by ICD-10. Some special information about
measurement of that ones in Czech statistical practice are mentioned, too. There is refered the
applied finding titled „How to increase the life expectancy at the birth in Czech men´s
subpopulation?“ based on the relevant information about concordant association between
higher life expectancy of female and higher ratios of IX-diseases of circulatory system inside
cause of mortality classification (see ICD-10) for Czech women. The last part of this
contribution concerns infomation regarding future needs of basic economic generations from
the „health educational“ and „health economical“ point of view.
Keywords: education, health, health education; ISCED-97, ICD-10; life expectancy at the
birth; mortality, morbidity and disability indicators; health education; public health; health
enhancement.
1. Úvod
Cílem příspěvku je podat kvalitativní i kvantitativní informaci o vztahu mezi klasifikacemi
vzdělání a zdravotním stavem obyvatelstva, pojednat o významu tohoto vztahu, o
možnostech jeho dalšího osvětlování a rozvoje v zájmu řešení budoucích sociálních a
ekonomických potřeb obyvatelstva České republiky. Ve smyslu hlavního tématu konference
je pojem „lidský kapitál“ pojímán jako „demografický kapitál“, interpretovaný z pohledu
„ekonomických generací“ (předproduktivní, produktivní, postproduktivní). Odtud je zřejmé,
že i termíny, jako „znalostní společnost“, „sociální kapitál“ i „profil absolventů vysokých
škol“, mohou být vztahovány i ke zcela časově odlišným (z hlediska minulosti a budoucnosti)
nebo generačně diferencovaným skupinám obyvatelstva.
Základní relace mezi vzděláním a zdravotním stavem vyplývají již ze samotných definic
těchto pojmů. S použitím několika reprezentativních slovníků je toto provedeno v rámci části
2 na úrovni anglických ekvivalentů „education“ a „health“. Analogickým způsobem je v
textu vysvětlen i význam anglického termínu „health education“, který je však speciálním
termínem vztaženým k problematice „public health“. V části 3 jsou ilustrovány podobnosti i
odlišnosti obou pojmů prostřednictvím mezinárodních klasifikací vzdělání (ISCED-97) a
příčin smrti (ICD-10 resp. MKN–10). Z takto provedených analýz jednoznačně vyplývá, že
naše standardní znalosti o této problematice jsou možná až překvapivě nedostatečné.
Ve 4. části příspěvku jsou shrnuty některé vybrané informace vztahující se k možnostem
měření vzdělanosti a zdravotního stavu populace. Za praktickou ukázku aplikace „health
education“ lze považovat úvahu provedenou v části 5 pod názvem „Jak prodloužit v ČR
střední délku života mužů?“. Je založena na statisticky průkazných souvislostech mezi vyšší
střední délkou života při narození u žen a vyšším podílem žen zemřelých na nemoci oběhové
soustavy (v třídě-kapitole IX klasifikace MKN-10).
V poslední části příspěvku jsou shrnuty závěry, které vyplývají ze zjištěných souvislostí
mezi „vzděláním“ a „zdravotním stavem“ pro budoucí „vzdělanostní společnost v ČR“
z pohledu tří ekonomických generací. Pokud na tuto problematiku pohlížíme v kontextu
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perspektivy „ekonomického zdraví státu“, nemusí být nejbližší budoucnost ČR až tak
problematická, jak se občas tvrdí.
2. Definice
Vzdělání můžeme chápat jako (viz Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha,
2000): 1/ „rozvinutí duševních schopností a osvojení si širokých znalostí studiem“; 2/ „soubor
nabytých vědomostí (základní, střední, vysokoškolské, odborné atd.)“. Ve smyslu anglického
termínu „education“ se kupodivu jeví jako relevantní první z výše uvedených definic
odpovídající interpretacím (viz Longman Family Dictionary, Praha, 1991): 1/ „educating or
being educated“; 2/ „the field of study that deals with methods of teaching and learning“. Jde
tedy spíše o „proces“, který sestává z „vyučování někoho něčemu“ (viz Anglicko-český
výkladový slovník, Praha-Londýn, 2003) resp. „učení se něčemu“ – tedy vzdělávání, studium,
výchova. V kontextu široké oblasti „public health“ (viz MODESTE, N.M., Dictionary of
Public Health Promotion and Education - Terms and Concepts, 1996, str.31) je to (v českém
překladu) „komplexní proces zkušeností ovlivňující způsob, jak lidé vnímají sami sebe ve
vztahu k jejich sociálnímu a fyzickému prostředí; je to účelový proces pro rozšiřování
znalostí“ – tedy nikoli pouze „vědění samo o sobě“.
Zdraví lze interpretovat jako (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha, 2000):
1/ „normální stav tělesné a duševní pohody“; 2/ „celkový stav organismu“. Je běžným zvykem
„připít někomu na zdraví nebo na úspěch“, a zcela běžně interpretujeme termín „zdraví“ jako
(viz Longman Family Dictionary, Praha, 1991) „všeobecnou podmínku (kondici, zdatnost)
těla, organizace nebo systému (např. „ekonomické zdraví země či státu“). Co se týče
zdravotního stavu člověka, lze identifikovat různé „složky“, jako je např. „body, mind or
spirit“, jejichž vzájemný soulad („soundness“) vypovídá o „celkovém stavu“ resp. „pohodě“
(„well-being“ – viz Anglicko-český výkladový slovník, Praha-Londýn, 2003). Toto pojetí je
základem rovněž pro definici WHO, podle níž je zdraví (v českém překladu z MODESTE,
N.M., 1996, str.44) „celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze absence
nemoci nebo neduživosti“ - tedy nikoli pouze „samotný stav těla“.
Porovnáme-li definice uvedené v závěru obou předchozích odstavců, shledáváme řadu
příbuzných, ne-li totožných pojmů (komplexní-celkový; fyzický/é; duševní-vnímání sebe
sama; sociální). Vzájemná vazba mezi „vzděláním“ a „zdravím“ je tedy ve skutečnosti
mnohem těsnější, než by se na první pohled mohlo zdát. V tomto kontextu je vhodné zabývat
se definicí z angličtiny převzatého idiomu „helth education“ (viz MODESTE, N.M., 1996,
str.48-9): Je to vzdělávací proces kombinující různá pojetí změny životního způsobu
(Behavioral modification), které mají sloužit jednotlivcům, rodinám i komunitám při
rozhodování o záležitostech, které ovlivňují obnovu, znovudosažení, udržování a zlepšování
zdraví (Health enhancement). Health education zahrnuje všechny zkušenosti, které ovlivňují
lidské myšlení a smýšlení o zdraví, a motivuje používat tyto informace v praxi. Je jednou ze
složek mnohem širšího pojmu tzv. „public health“ (viz DETELS, R., McEVEN, J.,
BEAGLEHOLE, R., TANAKA, H., Oxford Textbook of Public Health, 2002, str.807-864),
který zahrnuje např. zdravotní politiku, epidemiologii, výživu, zdraví na pracovišti, zdravé
životní prostředí, kontrolu infekčních nemocí, řízení zdravotních služeb, sledování úrazovosti
a také primární prevenci (předcházení nemocem). Ve volném překladu tedy „health
education“ znamená „výchovu ke zdravému způsobu života“, „výchovu ke zdraví“ resp.
„zdravotnickou osvětu“.
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3. Klasifikace
Mezi různými klasifikacemi vzdělání, které lze najít v rámci knihovních či informačních
systémů, se v 90.letech poměrně úspěšně etablovala struktura ISCED-97 (International
Standard Classification of Education - viz www.uis.unesco.org). Ve vztahu k výše
prezentovaným definicím „zdraví“ nás nebude zajímat ani tak „dosažená úroveň vzdělání“
(ISCED I. Levels of education), jako spíše klasifikace „oborů vzdělávání a přípravy“ (ISCED
II. Broad groups and fields of education - viz ANDERSSON, R., OLSSON, A.K., 2003).
V účelově redukované podobě je tato klasifikace představena v tabulce 1:
„Vzdělávání a výchova“ ve smyslu přípravy učitelů na působení v pedagogickém procesu je
obsaženo v rámci samostatného oboru č.1 (1 Education). Programy, které by měly zajišťovat
základní vzdělání pro děti a mladistvé (ve čtení, psaní a počítání spolu s elementárním
porozuměním dalším předmětům jako je dějepis, zeměpis, přírodní vědy, hudba, výtvarné
umění apod.), jsou ale zařazeny již v rámci „obecných programů“ č.0 (01 Basic programmes).
V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že přestože jmenovitě skupina „programy pro čtení,
psaní a počítání“ (08 Literacy and numeracy) je orientována hlavně na negramotné dospělé,
programy tzv. osobních dovedností (09 Personal development), které poskytují kompetence a
rozvoj např. komunikačních a behaviorálních schopností, schopností spolupracovat, využívat
čas, trénink asertivity apod. budou do budoucna klíčové pro účely prosazení se na trhu práce,
vybudování kariéry a zefektivňování (ozdravování?) funkčnosti různých systémů a činností
organizací.
Z pohledu výše definovaných komponent zdraví si nelze nepovšimnout, že samotný obor
č.7 „zdravotnictví a sociální péče“ (7 Health and welfare) se v zásadě zabývá pouze léčením
„nemocí těla“ a to i přesto, že implicitně obsahuje i složku „public health services“, která
může být orientována zřejmě do širšího spektra vzdělávacích oborů. Komponenta „sociální
pohody, resp. sociálního prostředí“ může být harmonizována zřejmě vzděláváním v rámci
oboru č.3 „sociálních věd“ (3 Social sciences, business and law). Mezi těmito lze za klíčové
považovat (v nejširším slova smyslu) studium demografie, sociologie a ekonomie. Pod
„sociálními vědami“ je k nalezení také „psychologie“ nebo „lidská práva“ oslovující
„duchovní komponentu“ člověka, obor „psychiatrie“ je klasifikován v rámci „medicínských
věd“ (obojí odpovídá etymologii široce vymezených oborů č.3 a č.7).
Samotnou „duchovní podstatou člověka“ se ale zabývají spíše „humanitní vědy a umění“ (2
Humanities and arts). V tradičním smyslu to je např. „náboženství“ (Religion and theology),
„filozofie“ nebo „etika“, ale mohou sem patřit také některé „přírodní vědy“ (42 Life
sciencies; Mathematics). V tomto kontextu je důležité vidět, že základní programy
poskytované v náboženských školách, seminářích atd., které obsahují náboženskou výuku,
avšak nekladou na ni důraz nebo nevedou k náboženskému povolání, jsou z tohoto oboru
vyloučeny a jsou zahrnuty pod již zmíněnými „obecnými programy“ (09 Personal
development) – viz ANDERSSON, R., OLSSON, A.K., 2003, str.23.
Pokud jde o klasifikace „zdravotního stavu“, zde můžeme (s odkazem na druhou část
definice „zdraví“ podle WHO) použít strukturu ICD-10 (International Classification of
Diseases – Tenth Revisions – viz. www.who.int ; česky Mezinárodní klasifikace nemocí podle
10. revize – viz MKN-10, ÚZIS, 1992). Tato klasifikace obsahuje přibližně tisíc podrobných
diagnóz agregovaných do dvaceti etymologicky rozdílných souhrnných tříd-kapitol I-XX,
které se používají pro identifikaci úmrtí (mortality) podle příčin smrti (causes od the
deseases) a v některých zemích již také rovněž pro klasifikaci nemocnosti (morbidity). Jak ale
ukazuje níže uvedená tabulka, téměř 95% všech zemřelých mužů i žen v České republice
umírá v rámci pěti níže uvedených tříd: IX-nemoci oběhové soustavy (téměř 47,2% mužů a
58,5% žen); II-novotvary (29,5%mužů a 23,8% žen); X-nemoci dýchací soustavy a XI-nemoci
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trávicí soustavy (obojí kolem 4% pro každé pohlaví); XX-vnější příčiny smrti (v r.2002 8,4%
pro muže a 4,2%). Uvedená procenta pro rok 2002 jsou v dlouhodobém kontextu poměrně
stabilní, nicméně celá struktura (zřejmě s aktuálně dosažitelnou biologickou hranicí celkové
délky života) se určitým způsobem vyvíjí v čase. V České republice mírně klesají podíly u
skupin IX a XX, oproti tomu narůstá relativní význam celého souboru diagnóz v rámci
skupiny II-novotvarů.
Tab.1: ISCED 1997 Part II: Broad Groups And Fields of Education (reduced)
0

General programmes

01 Basic programmes (pre-primary, elementary, primary, secondary, etc.)
08 Literacy and numeracy (simple and functional literacy, numeracy)
09 Personal development (enhancing personal skills, e.g. behavioural capacities, mental
skills, personál organizational capacities, life orientation programmes).
1

Education

14 Teacher training and education science (Teacher training for pre-school, kindergarden,
elementary school, vocational, practical, non-vocational subjekt, adult education, teacher
trainers and for handicapped children; Education science; Educational assessment, testing
and measurement, educational research, others)
2

Humanities and arts

21 Arts (Fine arts; Performing arts; Graphic and audio-visio; Design; Draft skills)
22 Humanities (Religion and theology; Foreign languages and cultures; Native languages;
Other humanities: interpetation and translation, linguistics, comparative literature, history,
archeology, philosophy, ethics)
3

Social sciences, business and law

31 Social and behavioural science (Economics, economic history, political science,
sociology, demography, anthropology, ethnology, futurology, psychology, geography, peace
and conflict studies, human rights)
32 Journalism and information
34 Business and administration (Retailing, marketing, sales, public relations, real estate;
Finance, banking, insurance, investment analysis; Accounting, auditing, bookkeeping;
Management, public administration, institutional administration, personnel administration;
Secretarial and office work)
4

Science

42 Life sciences (biology, botany, bacteriology, toxicology, microbiology, zoology,
entomology, ornitology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied science, excluding
clinical and veterinary sciences)
44 Physical science (Astronomy and space science, physics, other allied subjects, chemistry,
other allied subjects, geology, geophysics, mineralogy, physical anthropology, physical
geography and other geosciences, meteorology and other atmospheric science including
climatic research, marine analysis, vulcanology, palaeoecology)
46 Mathematics and statistics (Mathematics, operations research, numerical analysis,
actuarial science, statistics and other allied fields)
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48 Computing (Computer sciences: system design, computer programming, data processing,
networks, operating systems – software development only)
5

Engineering, manufacturing and construction

6

Agriculture

7

Health and welfare

72 Health (Medicíne; anatomy, epidemiology, cytology, physiology, immunology and
immunohaematology, patology, anaesthesiology, paediatrics, obstetrics and gynaecology,
internal medicíne, surgery, neurology, psychiatry, radiology, ophthalmology; Medical
services: public health services, hygiene, pharmacy, pharmacology, therapeutics,
rehabilitation, prosthetics, optimetry, nutrition; Nursing: basic nursing, midwifery; Dental
services: dental assisting, dental hygienist, dental laboratory technician, odontology)
76 Social services (Social care: care of the disabled, child care, youth services,
gerontological services; Social work: conselling, welfare n.e.c.)
8

Services

9

Not known or unspecified

Source: www.uis.unesco.org
Tab.2: Mortality structures and life expectancy estimators by the most significant
chapters of ICD-10 (Czech republic 2002)
Dead
Czech
Republic
2002

in
difference
Female)

Female

Male

ICD-10

absolut Per
e(0)
enumbe cents
estim.
rs
of total for
given
chapter

absolut Per
e
cents
number of total
s

IX-Diseases
of
circulatory
systém

31 500

58,5% 81,07

25 652

IINeoplashms

12 835

23,8% 74,09

in

Selected
chapters of

e(0)
estim.
for
given
chapter

(Male

absolut
e
number
s

Per
cents
of
total

47,2% 74,66

5 848

11,3
%

16 058

29,5% 70,02

-3 223

-5,7% 4,07

e(0)
estim.
for
given
chapter
6,41

X-Diseases of
2 150
respiratory
systém

4,0%

79,02

2 563

4,7%

73,24

-417

-0,7% 5,77

XI-Diseases
of digestive 1 923
systém

3,6%

75,93

2 512

4,6%

67,04

-589

-1,0% 8,88

XX-External 2 245

4,2%

74,66

4 593

8,4%

62,85

-2 348

-4,3% 11,81
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–

cause
of
morbidity
and
mortality
Subtotal
All chapters
I-XX

50 653

94,0%

53 866

100,0
%

78,54

51 378

94,5%

54 377

100,0
%

72,03

-729

-0,4%

-725

-1,5% 6,51

Source: Pohyb obyvatelstva v ČR v r.2002, ČSÚ; life expectancy estimators by ICD-10,
IZPE, 2004.
4. Ukazatele
Ukazatele vzdělanosti (Indicators of education) jsou sledovány na úrovni jednotlivých států
i kontinentů. Bohužel celosvětová populace je stále ještě zatížena problémy s elementární
gramotností, takže indikátory typu „% mužů nebo žen zapsaných do kurzů/stupňů primárního
resp. sekundárního vzdělávání“ nebo „% negramotných osob starších 15ti let“ (viz State of
world population 2004. United Nations, 2004) jsou pro posouzení vzdělanosti v evropských
zemích víceméně neinformativní. Česká statistika systematicky vykazuje struktury
vzdělanosti podle čtyř tradičních skupin dosaženého vzdělání (základní, střední bez maturity,
úplné střední a vysokoškolské) a od konce 90.let se pokouší o rozšíření na podrobnější
klasifikaci ISCED-97 (I. Levels of education). Z porovnání údajů pro sčítání lidu (od r.1970)
vyplývá systematické zvyšování podílu vysokoškoláků v populaci (v r.2001 bylo mezi
osobami staršími 15 let zaevidováno cca 7,1% žen a 10,8% mužů), navyšování středoškoláků
s maturitou ve prospěch žen (v r.2001 31,1% oproti 25,5% mužů) a výrazné snížení podílu
osob pouze se základním vzděláním (v r.2001 na cca 29,1% žen a 16,5% mužů). Pokud
bychom ale sečetli v rámci České republiky vysokoškolsky vzdělané osoby se středoškoláky
s maturitou a osoby se základním vzděláním se středoškoláky bez maturity, shledáme
systematický nárůst takto vyjádřené formální vzdělanosti v ČR k termínu sčítání lidu v r.2001
na hladinu přibližně 37% (u obou pohlaví).
Za reprezentativní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva se považují: 1/ kojenecká
úmrtnost; 2/ střední délka života (naděje dožití) při narození resp. podle věku (pro muže a
ženy Kojenecká úmrtnost byla v ČR 90. let minulého století významně snížena na úroveň
vyspělých evropských zemí (cca 3,5 zemřelých kojenců na 1000 narozených). Rovněž ve
středních délkách života, které jsou rovněž syntetickými ukazateli nejen úmrtnosti, ale i
životního způsobu a kvality života populace, byly v ČR zaznamenávány pravidelné přírůstky
– za uplynulých 10 let u mužů cca o 3,5 roku, u žen o 2,5. Rozdíly mezi pohlavími se snížily
ze 7,5 na 6,5 ve prospěch žen. Nicméně podle nejnovějších úmrtnostních tabulek ČSÚ
setrvávají naděje dožití v ČR již po tři roky na úrovni přibližně 72,1 roku u mužů a 78,5 roku
u žen a je zapotřebí hledat příčiny tohoto stavu. Toto je možné provádět na úrovni diagnostiky
příčin smrti (podle tříd-kapitol MKN-10), protože každé zlepšení či zhoršení se musí projevit
zvýšením či zlepšením v některé skupině nemocí. A naopak – pokud v některých příčinách
smrti vývoj stagnoval (což bylo v 90. letech evidentní na úrovni systematického narůstání
významu úmrtnosti na některé diagnózy novotvarů), měli bychom se snažit identifikovat
aktuální „rezervy“ a zvýšenou osvětovou činností a cílenou intervencí usilovat o prolongaci
dřívějších pozitivních trendů.
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V demografii jsou známy metodické postupy, jak odhadnout např. úsporu střední délky
života, pokud bychom předpokládali úplnou nebo i jen částečnou eliminaci některé
strandardně klasifikované příčiny smrti (viz ROUBÍČEK,V. VŠE, 2002, str.159-162).
Přepočty na úrovni hlavních tříd-kapitol MKN-10 příčin smrti odhadují při úplné eliminaci
nejvýznamnější skupiny IX-nemoci oběhové soustavy teoretickou úsporu asi 5 let a při úplné
eliminaci úmrtnosti na druhou nejvýznamnější skupinu II-novotvary teoretickou úsporu cca 2
roky (viz. BĚLÁČEK, J., FIALA, T., Studie k cíli 3 DÚ projektu IZPE Hodnocení potřeb
zdravotní péče a optimalizace sítě zdravotnických služeb v kraji Vysočina. STADEA, 2003).
Za ještě reálnější bychom však mohli považovat buď eliminaci částečnou, anebo týkající se
významné redukce některé nebo některých dílčích diagnóz ze seznamu MKN-10, které jsou
známy svým (relativně) nejvyšším výskytem. Jednotná klasifikace příčin smrti a nemocí by se
měla stát základem pro vyčíslování a optimalizaci nákladů vynaložených v průměru na
odpovídající lékařské ošetření či zákroky. Analytickými podklady pro tyto úvahy jsou míry
incidence (prvního výskytu) a prevalence (doby trvání) nemocí (vyjádřené obvykle na 1000
obyvatel středního stavu žijících anebo podle věku), míry fatality (zemřelí podle dané příčiny
smrti na střední počet nemocných na danou chorobu) a také údaje zdravotních pojišťoven o
průměrných vynaložených nákladech (viz např. Výroční zpráva VZP ČR za rok 2000, … ,
2002).
Na vyčíslování ztrát na zdraví způsobených smrtí i nemocemi jsou založeny odhady
„zátěže“ nebo “břemene“ způsobené nemocí (koncept „burdon of disease“ – viz MURRAY,
C.J.L.-LOPEZ A.D. WHO, 1994). Příslušné souhrnné ukazatele měří rozdíly mezi skutečným
zdravím populace a určitým definovaným cílem (v zásadě jde opět např. o počet roků života
populace ztracených předčasnými úmrtími a nemocností). Vedle těchto hypotetických
konceptů lze vycházet i z empiricky kvalifikovaných odhadů tzv. nesoběstačnosti (disability),
kterou definujeme jako „omezenou schopnost vykonávat některé životně důležité funkce“. Pro
názornější ilustraci takového měření je uveden následující přehled možné kvantifikace vah
pro měření „stupně nesoběstačnosti“ (MURRAY,C.J.L., LOPEZ A.D., 1994, str.12):
1/ nějaké omezení alespoň u jedné aktivity z následujících oblastí: rekreace, vzdělávání,
potence, zaměstnání (0,096);
2/ omezení většiny aktivit u jedné z oblastí ad 1/ (0,220);
3/ omezení aktivit u dvou nebo více z oblastí ad 1/ (0,400);
4/ omezení většiny aktivit u všech oblastí ad 1/ (0,600);
5/ potřeba pomoci s každodenními aktivitami takovými, jako příprava jídla, nakupování nebo
domácí práce (0,810);
6/ potřeba pomoci s každodenními aktivitami takovými, jako stravování,osobní hygiena nebo
použití WC (0,920).
Za povšimnutí stojí, že „vzdělávání“ je zde kvalifikováno jako jedna z klíčových položek (v
každého rámci bodů 1/-4/), které identifikují zvyšující se „omezování schopností jednotlivce“
v průběhu života. Hledání příčin těchto „neschopností“ a minimalizace jejich působení na
organismus může být naopak životně důležitým předmětem „vzdělávání“.
5. „Jak prodloužit v ČR střední délku života u mužů?“
Z výše uvedeného pohledu jsou strukturální rezervy v naději dožití evidentní z detailnější
analýzy na úrovni tabulky č.2. Struktura zemřelých poukazuje na skutečnost, že ve skupině
IX-nemocí oběhové soustavy umírá o 11,3% více žen než mužů. Jak ukazují dva předposlední
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sloupce tabulky (na úrovni absolutních počtů i procent), tento „mužský deficit“ se v zásadě
kompenzuje ve skupinách II-novotvary a XX-vnější příčiny smrti (dohromady 10% úmrtí). To,
že jde o „deficit“ tj. skutečně o „náskok ženské subpopulace před subpopulací mužskou“,
naznačují odhady (IZPE) středních délek života při narození pro jednotlivé třídy-kapitoly
příčin smrti, které ve (sloupcové) struktuře (pro muže i pro ženy) poukazují na v průměru
nejdelší přežívání v rámci agregační skupiny IX-nemocí oběhové soustavy, zatímco na
všechny ostatní příčiny smrti (zejména na XX-vnější příčiny a v pozdějším období života na
II-novotvary) se umírá dříve. Aktuální cesta k prodloužení střední délky života pro muže tedy
spočívá ve snižování rizik na úmrtnost ve skupinách XX a II. A jelikož vyspělé
západoevropské země jsou ve střední délce života ještě cca o 3-5 let dále nežli ČR, je toto
„cesta k dalšímu prodlužování života obyvatelstva ČR“ rovněž pro ženy! (Na tomto místě je
třeba poznamenat, že některé novotvary u mužů a u žen nejsou z hlediska naděje dožití mezi
sebou plně srovnatelné; pokud bychom mohli při osvětě vycházet ze společné etymologie
nádorových onemocnění, bylo by „řešení problému stávající stagnace hodnot střední délky
života v ČR“ ještě lépe identifikovatelné a pro společnost rychleji akceptovatelné.)
Prodlužování střední délky života u české populace jako celku směřuje tedy k větší
univerzalitě „koncové úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy“, tj. na ischemické choroby
srdeční a cerebrovaskulární mozkové příhody.
6.

Závěry

Postupnou ztrátou soběstačnosti (a s ubývání fyzických a psychických sil) vzrůstá závislost
člověka na jeho blízkých a na pomoci organizací, které poskytují sociální a zdravotnické
služby. Stupeň snižování soběstačnosti je závislý na tom, jak dalece je potlačena vlastní
fyzická, psychická a zřejmě i sociální integrita v bezprostředním okolí seniorů. V západních,
hospodářsky vyspělých zemích, kde progresivně stoupá proporce seniorů, jejichž zdravotní
stav je charakterizován chronickou polymorbiditou (výskyt několika etymologicky různých
nemocí současně), vyvstává potřeba dlouhodobé a relativně nákladné ambulantní i ústavní
zdravotnické intervence, navíc vzájemně propojené s péčí sociální, a to na komunitní i
rodinné úrovni. Klíčový význam v péči o seniory bude mít nadále praktický lékař.
Zvýrazněnou roli bude však hrát i personál středních zdravotnických pracovníků, neboť pod
vlivem předpokládaného dalšího zvyšování střední délky života a nástupu početně silných
demografických generací bude sílit poptávka po kvalitních pečovatelských službách. Nárůst
poptávky s sebou přinese patrně i požadavek vyššího finanční ohodnocení veřejně i privátně
poskytovaných služeb.
Přibližně v polovině 2.dekády tohoto století se začne zvyšovat sociálně-ekonomická zátěž
osob v produktivním věku. Již v 90. letech nastolené změny ve vzdělanostní skladbě
pracovních sil budou provázeny narůstajícím tlakem na vzdělanější a kvalifikovanou pracovní
sílu, včetně schopných managerů práce. Další rozvoj „znalostní společnosti“ tedy bude
nemyslitelný bez „zdravějších a schopnějších lidí“. Můžeme diskutovat o finančním zatížení,
které přinese hypotetické prodlužování střední délky života v populaci a prospektivně se
navyšující počty osob příchozích do důchodového věku. Z pohledu výše provedených
„generalizačních úvah“ i z pohledu životních cyklů každého jednotlivce se ale bude do
vyššího věku přesouvat i těžiště nemocnosti. Je nepochybné, že v obdobném smyslu jako ve
zdravotnictví budou vyhledávány nové typy informací orientované větší měrou na zlepšování
zdravotního stavu (Health enhancement).
Vzdělání a dobrý zdravotní stav se stanou základními kvalifikačními předpoklady pro
budoucí prosperitu státu. Vyšší vzdělanost byla v minulosti vždy nositelkou demografických
trendů, které vnímáme jako vývojově časnější. Optimismus do této problematiky přináší i
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„přirozený předpoklad“, že právě vzdělanější obyvatelstvo se brzy v novém
(spravedlivějším?-generačním?) prostředí naučí vydělávat větší objemy peněz a získávat větší
materiální statky, které mu umožní realizovat ty optimističtější varianty ve smyslu jejich
stávajících záměrů i představ o budoucích počtech svých dětí. Takto fungující model by
potom standardně měly začít přebírat rovněž skupiny obyvatelstva s nižším vzděláním.
Ve výše uvedeném smyslu lze nahlížet na zlepšení zdravotního stavu populace rovněž jako
na ekonomicky (tj. racionálně či úsporně?) posuzovatelnou záležitost. Pokud bychom provedli
kvalifikovanou pojistně technickou analýzu vztahu mezi incidencí nějaké choroby u daného
člověka nebo skupiny a jeho/jejich pozdějším vyléčením nebo úmrtím na danou příčinu smrti,
je možné najít na jedné straně rezervy pojistně technického charakteru (vyplývající z odhadu
průměrného časového rozpětí, které je typické pro tu či onu empiricky zjištěnou distribuci
těchto „rizikových cyklů“), a současně posoudit strukturu jednotlivých diagnóz z hlediska
optimalizace úvah, kde by uspíšení prevence a včasnost eventuálního léčebného zákroku
mohlo v průměru nejefektivněji prodloužit (optimalizovat) délku lidského života. Jak bylo
naznačeno v souvislosti s analýzou údajů z tabulky 2, v současném období lze tuto cestu v ČR
vnímat jakožto problematiku cíleného snižování úmrtnosti (včetně vyhledávání relevantních
informací a jejich efektivní aplikace) ve třídách-kapitolách XX-vnější příčiny smrti a IInovotvary klasifikace MKN-10.
Z pohledu racionalizace zdravotnického systému jde o princip tzv. osobních účtů ve
zdravotnictví (viz HOLMAN, R., 2002), jehož smysl by měl být právě v přesném
ocenění/kvantifikaci finančních částek vkládaných (odčerpávaných postupně v průběhu
života) na zdravotní pojištění každým jednotlivcem a jejich porovnání s objemy čerpanými
těmito jednotlivci za poskytnuté lékařské služby (pojistně-technický „princip ekvivalence“).
Bez transparentních a „generačně“ pojatých kalkulací tohoto typu nelze objektivně stanovit
prahová kritéria/hranice mezi „zásluhovostí“ a „zdravotní resp. sociální potřebností“. Tato se
jinak pod hlavičkou tzv. „mezigenerační solidarity“ může jevit pro produktivní složky
obyvatelstva jako „nemotivující“. Zdá se dokonce, že tento „jednoduchý model“ (pokud se
týká pouze jediného resortu tj. v tomto případě zdravotnictví) by mohl být po čase
aplikovatelný rovněž do dalších systémů (jako je dnes tolik diskutovaný systém důchodový a
při vytvoření vhodných kritérií efektivnosti vzdělávání – viz VALENČÍK, R., 2003 - možná i
na celou soustavu služeb vzdělávacích).
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PŘÍLOHA 1:
International Standard Classification of Education–ISCED 1997 Part II: Broad Groups
And Field of Education
8

Všeobecné programy

01 Basic programy (pro školou povinné)
08 Čtení, psaní a počítání (pro dospělé)
09 Osobní dovednosti (asertivita, komunikační dovednosti, mluvení na veřejnosti, plánování
osobní kariéry, pozitivní myšlení, programy pro hledání zaměstnání, programy pro životní
orientaci, příprava na rodinný život, rozvoj schopností chování, rozvoj mentálních dovedností,
rozvoj organizačních schopností, sebedůvěra, schopnost spolupracovat, schopnost týmové
práce, umění diskuse, umění prezentace, využívání času)
9

Příprava učitelů a pedagogika (Education)

10 Umění a humanitní vědy
11 Společenské vědy a vědy o lidském chování (Social sciences, business and law)
31 Social and behavioural science; Psychology; Sociologie a kulturologie; Political science;
Economics
32 Journalism and information
35 Business and administration (retailing, marketing, sales, public
relations, real estate; finance, banking, insurance, investment analysis; accounting, auditing,
bookkeeping; management, public administration, institutional administration, personel
administration; secretarial and office work)
12 Science
42 Life sciences (biologie a biochemie, botanika, mikrobiologie, zoologie)
44 Physical sciences (fyzika, chemie, vědy o zemi)
46 Mathematika a statistika (mathematics, operational research, numerical analysis, actuarial
science, statistics and other allied fields)
48 Computing (computer sciences: system design, computer programming, data processing,
networks, operating systems – software development only)
13 Technika a technické obory
14 Zemědělství, lesnictví a rybářství
15 Zdravotnictví a humánní medicína (Health and welfare)
72 Zdravotnictví (humánní medicína; zdravotnické služby – lékařská diagnostika a léčebná
technika, terapie a rehabilitace, farmacie; ošetřovatelství; stomatologie)
76 Péče o děti a mládež, sociální lékařství a poradenství
8

Služby

Pramen: ANDERSSON, R., OLSSON, A.K.: Obory vzdělávání a přípravy v rámci ISCED97. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – Divize nakladatelství TAURIS. 2003.
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PŘÍLOHA 2:
10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)
I. Některé infekční aparazitální nemoci (A00-B99)
II. Novotvary (C00-D48)
C00-C97 Zhoubné novotvary
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity
(D50-D89)
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90)
V. Nemoci duševní a poruchy chování (F00-F99)
VI. Nemoci nervové soustavy (G00-G99)
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00-H59)
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95)
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00-I99)
I21-I23 Infarkt myokardu
I20, I24 a I25 Ostatní formy ischemické choroby srdeční
I60-I69 Cévní nemoci mozku
X. Nemoci dýchací soustavy (J00-J99)
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00-K93)
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00-L99)
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00-M99)
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00-N99)
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00-O99)
XVI. Některé stavy vzniklév perinatálním období (P00-P96)
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00-Q99)
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00R99)
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-V98)
X60-X84 Sebevraždy
Pramen: MKN–10. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů. Desátá revize. Praha: ÚZIS, 1992.
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PŘÍLOHA 3:
V Tabulka č.1: Struktura úmrtnosti a odhad naděje dožití v rámci nejvýznamnějších
tříd-kapitol příčin smrti MKN-10 (ČR 2002)
Zemřelí v ČR
Ženy
v r.2002

muži

diference (muži \ ženy)

vybrané
absolut % z odhad
absolu % z
třídy-kapitoly ní počty celku e(0) pro tní
celku
příčin smrti
třídu
počty
(MKN10)
IX-nemoci
oběhové
soustavy

odhad
absolut % z deficit
e(0) pro ní
celku e(0)
u
třídu
počty
mužů
(MKN10)

31 500

58,5
%

81,07

25 652 47,2% 74,66

5 848

11,3
%

12 835

23,8
%

74,09

16 058 29,5% 70,02

-3 223

4,07
5,7%

X-plicní
choroby

2 150

4,0%

79,02

2 563

4,7%

73,24

-417

5,77
0,7%

XI-nemoci
trávicí
soustavy

1 923

3,6%

75,93

2 512

4,6%

67,04

-589

8,88
1,0%

XX-vnější
příčiny

2 245

4,2%

74,66

4 593

8,4%

62,85

-2 348

11,81
4,3%

50 653

94,0
%

-729

0,4%

53 866

100,0
%

-725

6,51
1,5%

II-novotvary

mezisoučet
všechny
příčiny I-XX

51 378 94,5%
78,54

54 377

100,0
%

72,03

6,41

Zdroj: Pohyb obyvatelstva v ČR v r.2002, ČSÚ; odhady naděje dožití podle MKN-10, IZPE,
2004.
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Model aymetrického dopadu lidského kapitálu na konkurenceschopnost a růst
Ing. Jan Čadil, Vysoká škola ekonomická
ABSTRAKT:
Cílem této práce je analyzovat úlohu lidského kapitálu v ekonomice a jeho dopad na
konkurenceschopnost a ekonomický růst. V první části práce velmi stručně zhodnotím úlohu
kapitálu v teorii endogenního růstu včetně její kritiky ve vztahu k ekonomické struktuře.
V druhé části odvodím vlastní mikroekonomický model, na kterém ukáži asymetrický dopad
lidského kapitálu na firmu a potažmo i na danou ekonomiku.
Klíčová slova : lidský kapitál, teorie endogenního růstu, asymetrický dopad na
konkurenceschopnost a růst
ABSTRACT:
The purpose of this paper is to analyze the role of human capital in modern economy and its
real impact on competitiveness and economic growth. In the first part of this paper I focus on
the position of human capital in the New Growth Theory (or Endogenous Growth Theory)
including its brief criticism with respect to avoiding the economic structure.
In the second part I build my original micro-economically based model, which concludes that
the impact of human capital and investments in human capital is statically and dynamically
asymmetric.
Key words: Human Capital, Endogenous Growth Theory, Asymmetric Impact of Human
Capital on Competitiveness and Growth
LIDSKÝ KAPITÁL A EKONOMICKÝ RŮST MODEL ASYMETRICKÉHO
DOPADU EXTERNALIT
ÚVOD
Lidský kapitál, resp. přesněji investice do lidského kapitálu, je v moderní ekonomii často
diskutovaný pojem, a to zejména v souvislosti s ekonomickým růstem a otázkou konvergence.
Pod lidským kapitálem a zvyšováním jeho úrovně obvykle rozumíme investice do vzdělání,
které se odráží ve vyšší produktivitě výrobních faktorů a vytváření pozitivních externalit
v podobě inovací.
Tento faktor se stal jedním z východisek teorie endogenního růstu, která přes sílící kritiku1
stále zaujímá čelní postavení mezi současnými teoriemi dlouhodobého ekonomického růstu.
Cílem této práce je stručně zhodnotit úlohu lidského kapitálu v souladu s teorií endogenního
růstu a teoreticky prokázat asymetrický dopad investic do lidského kapitálu na firmy a
potažmo celou ekonomiku v závislosti na její odvětvové struktuře. K tomuto účelu jsem
sestrojil model založený na mikroekonomických základech. Nejedná se tak přímo o kritiku
teorie endogenního růstu, ale spíše o její doplnění.

1

Např. Thirlwall, A.P.: The Nature of Economic Growth. Edward Elgar Publishing Inc., 2002.
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LIDSKÝ KAPITÁL V TEORII ENDOGENNÍHO RŮSTU
Zhruba od poloviny 80. let 20. století bylo provedeno mnoho výzkumů a studií, které se
snažily (a snaží) popsat a vysvětlit existující diference v úrovni i tempu růstu důchodu na
obyvatele a úrovni životních standardů mezi jednotlivými světovými ekonomikami. Tyto
studie většinou teoreticky vychází z teorie endogenního růstu2.
Impulsů pro vytvoření nové teorie a na ni navázaných praktických studií bylo hned několik.
Nejdůležitější byl zřejmě ten, že empirické studie neprokázaly, v rozporu se Solowovým3
modelem, žádnou konvergenci mezi světovými ekonomikami4. Naopak spíše dochází
k divergenci, která je nejvýrazněji vidět na tzv. rozevírání nůžek mezi vyspělým a
rozvojovým světem. Tento fakt značně oslabil Solowovu teorii, zejména pak předpoklad
klesajících výnosů z kapitálu.
Pokud budeme předpokládat, že výnosy z kapitálu nejsou klesající, ale konstantní (některé
teorie předpokládají dokonce rostoucí), pak růst poměru kapitálu k práci se neodrazí v růstu
kapitálového koeficientu (viz. Solowův model), ale bude vyrovnán adekvátním růstem
produkce na hlavu. V tomto případě platí:
K
K
K
L.T
=(
).(
) a zároveň ( L.T ) = 1
Y
Y
L.T
Y
L.T

Kapitálový koeficient tedy nebude vyšší v rozvinutých zemích než v rozvojových a míra
úspor tak bude mít vliv na tempo růstu produktu v dlouhém období.
Ekonomický růst tedy není určen exogenně tempem růstu práce a technologie, ale je
endogenní. Toto je výchozí bod teorie endogenního růstu, která se následně snaží zodpovědět
otázku, proč mezní produkt z kapitálu neklesá (resp. kapitálový koeficient neroste) s růstem
kapitálové zásoby.
Důvodů, proč vykazuje kapitál konstantní výnosy, je podle čelních představitelů tohoto
směru hned několik. Paul Romer5 považuje za klíčové pozitivní externality plynoucí
z investic do rozvoje a výzkumu (R&D), Robert Lucas6 se soustředil na pozitivní externality
investic do lidského kapitálu (vzdělávání), Grossman a Helpman7 naopak považují za
klíčovou difusi inovace díky obchodu a lokalizaci přímých zahraničních investic (FDI).
Další ekonomové poukazují na komplementaritu investic do infrastruktury s ostatními typy
investic apod. V podstatě lze vysledovat dva hlavní směry v rámci nové teorie růstu. První
směr je orientovaný na konstantní výnosy z kapitálu, kdy hnací silou ekonomického růstu je
podle zastánců tohoto proudu kapitál rozšířený právě o lidský kapitál8. Druhý směr není v tak

2

Někdy bývá teorie endogenního růstu označována také jako nová teorie růstu (New Growth Theory). Za hlavní
představitele jsou považování R.Barro, P. Romer, K. Arrow a další.
3
Solow, R.: A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quaterly Journal of Economics 1957.
Solow, R.: Technical Change and Aggregate Production Function. Review of Economics and statistics 1957.
4
Významnou otázkou bylo i vysvětlení prudkého růstu ekonomik „asijských tygrů“ ve srovnání s propadem
ekonomik mnoha afrických zemí.
5
Romer P.: Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy 1986
6
Lucas R.: On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics 1988
7
Grossman G, Helpman E.: Innovation and Growth in the global Economy. Cambridge,Mass. MIT Press 1991
8
Jedná se o tzv. AK modely založené na konstantních výnosech z kapitálu – kapitál obsahuje i lidský kapitál.
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radikálním rozporu se Solowovým modelem. Tvrdí, že kapitál není v dlouhém období hnací
silou růstu, ale že je to práce a růst její efektivnosti9.
Nicméně bez ohledu na rozdílnost těchto hlavních proudů teorie endogenního růstu obecně
předpokládá, že investice do lidského kapitálu mají na všechny subjekty v dané ekonomice
stejný efekt. resp. že na se na mezinárodní úrovni stejná úroveň investic do vzdělávání odrazí
ve všech ekonomikách stejně, bez ohledu na jejich vnitřní strukturu. Odlišná velikost důchodu
na jednotku efektivní práce pak při jinak stejných podmínkách (úroveň technologie, tempo
růstu obyvatelstva a míra úspor) závisí pouze na odlišné akumulaci kapitálu (resp. počáteční
úrovni kapitálu).
Jinými slovy, kdyby např. měla ČR stejnou úroveň kapitálu, stejný počet obyvatel, stejnou
míru úspor a stejnou úroveň technologie (jak staticky, tak dynamicky) jako Zimbabwe, pak by
podle teorie endogenního růstu měly obě ekonomiky k sobě velmi těsně konvergovat. Je
zřejmé, že nezahrnutí struktury dané ekonomiky je vážným nedostatkem teorie endogenního
růstu, stejně jako tomu bylo u předcházející neoklasické růstově teorie.
MODEL ASYMETRICKÉHO DOPADU LIDSKÉHO KAPITÁLU NA
KONKURENCESCHOPNOST A EKONOMICKÝ RŮST

Nyní se pokusím ukázat, že lidský kapitál ve skutečnosti neovlivňuje všechny subjekty
v dané ekonomice a potažmo všechny ekonomiky stejně. Vyjdu přitom z mikroekonomického
základu teorie firmy. Produkční funkce dané firmy v území je standardně dána jako10

Q = T

α +β

.K

α

.L β

,

kde L je objem práce a K je objem kapitálu zapojeného do výroby, α je zastoupení práce
v produkci resp. přesněji elasticita produkce v závislosti na práci, Q a β je zastoupení kapitálu
v produkci daného statku. T je úroveň technologie.
Nyní do této produkční funkce zakomponuji úroveň lidského kapitálu, která působí na růst
produktivity všech výrobních faktorů (tedy nejen kapitálu). Produkční funkce pak bude mít
tvar :

Q = T

α + β + f (v)

.K

α +u. f (v)

. L β + ( 1 − u ). f ( v )

,

(1)

kde f(v) je efekt lidského kapitálu na produktivitu výrobních faktorů. Lze jej pojmout např.
jako funkce úrovně vzdělanosti, výdajů na vzdělávání apod. Výraz (1-u) resp. u pak
reprezentuje míru, v jaké lidský kapitál ovlivňuje produktivitu práce resp. kapitálu.
Funkce nákladového omezení má standardně tento tvar

9

Z formulace kapitálového koeficientu lze vyčíst, že rostoucí výnosy z práce (resp. lidského kapitálu), zamezí
kapitálovému koeficientu klesat.
10
Takto zapsaná produkční funkce se obvykle v modelech nevyskytuje, nicméně jedná se o obecnější verzi
známé Cobb-Douglasovy produkční funkce vykazující konstantní výnosy z rozsahu a Hickovsky-neutrálním
technologickým pokrokem. Obecně je produkční funkce s Hickovsky neutrální technologií dána jako

Q = f (T .K , T .L ) . Pokud upravíme pro Cobb-Douglasovu funkci, pak Q = (T .K ) α .(T .L) β . Známá
α

β

produkční funkce ve tvaru Q = T .K .L resp. obecně Q = T . f ( K , L ) tak platí pouze pro případ
konstantních výnosů z rozsahu, kdy

α + β = 1.
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TC = w.L + r.K

,

kde w je cena práce (čili mzda) a r je cena kapitálu (renta).
Z kritéria minimalizace nákladů pak získám nákladovou funkci jako
1

β +(1−u). f (v) α+u. f (v) α+β + f (v)

TC = (w

.r

)

1
.Q

1

α+β + f (v) 1
.

T

1

.(α + β + f (v)).(
)
(α+u. f (v))α+u. f (v) .(β +(1−u). f (v)β +(1−u). f (v)

α+β + f (v)

Takto položenou rovnici dále pro jednoduchost upravím :
1

1

1
TC = .(α + β + f (v)).c.( w β + (1−u ). f ( v ) .r α + u . f ( v ) ) α + β + f ( v ) .Q α + β + f ( v )
T

,

(2)

1

kde c = (

1

α + u . f ( v ) .( β + (1−u ). f ( v ) β + (1−u ). f ( v ) )

α +β + f (v)

(α + u . f ( v ))

.

Za předpokladu maximalizace zisku firmou v podmínkách dokonalé konkurence (ale
s modifikací lze využít i pro případ nedokonalé konkurence) pak můžeme odvodit optimální
cenu resp. množství, které bude firma na trhu nabízet jako
1

1
P = .c.( w β + (1−u ). f ( v ) .r α + u . f ( v ) ) α + β + f ( v ) .Q
T

1−α − β − f ( v )
α + β + f (v)

(3)

resp.

Q=

1− α − β − f ( v )

P.T

α +β + f (v)

c.( w β + (1−u ). f ( v ) .r

1
α +u . f ( v ) α + β + f ( v )

(4)

)

Z rovnice (3) resp. (4) lze učinit následující závěry ve vztahu k investicím do lidského
kapitálu vyjádřených v rovnici jako f(v):
Lidský kapitál, jako faktor zvyšující produktivitu ostatních výrobních faktorů evidentně
zvyšuje konkurenceschopnost firmy a potažmo i celé ekonomiky. Je přitom třeba odlišit
statický a dynamický vliv lidského kapitálu na cenu produkce v rovnici (3).
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Staticky se jedná o parametr c, který s růstem úrovně lidského kapitálu klesá a výraz
1 − α − β − f (v )
, který s růstem f(v) také klesá. Dynamicky má za jinak stejných podmínek
α + β + f (v )
1 − α − β − f (v )
vliv pouze výraz
. Mzda a cena kapitálu mají na cenu konstantní vliv, výraz
α + β + f (v )
1

β + (1−u ). f ( v )

(w
.r
resp. α, β.

α +u. f ( v ) α + β + f (v )

)

je konstantní pro danou úroveň w a r pro všechny úrovně f(v)

Z modelu tedy plyne, že např. stejná úroveň technologie se odrazí efektivněji v té firmě, resp.
ekonomice, ve které je za jinak stejných podmínek vyšší úroveň lidského kapitálu. To
v podstatě souhlasí s teorií endogenního růstu.
Zásadním rozdílem je ovšem dopad parametrů α a β, které určují charakter produkční funkce.
Zřejmě čím vyšší tyto parametry jsou, resp. čím vyšších dosahuje firma výnosů z rozsahu, tím
větší je i pozitivní dopad lidského kapitálu, a to jak staticky, tak dynamicky.
Investice do lidského kapitálu tak větší měrou ovlivňují konkurenceschopnost těch firem,
které v produkční funkci vykazují vyšší výnosy z rozsahu. V praxi se jedná zejména o
průmyslové výroby (výjimkou je těžba a prvotní zpracování surovin) a některé druhy
služeb11. Zemědělství je sektorem, který naopak vykazuje stabilně klesající výnosy z rozsahu.
Pokud tuto situaci vztáhneme na národní hospodářství, pak zřejmě budou mít investice do
lidského kapitálu větší dopad na ekonomiky, které jsou založeny na průmyslu a službách
vykazujících vyšší výnosy z rozsahu, než např. na zemědělství. V tomto směru je tedy dopad
lidského kapitálu na ekonomiku staticky i dynamicky asymetrický.

11

McCombie J.: Increasing Returns and the Manufacturing Industries: Some Empirical Issues. Manchester
School 1985. O myšlenku rostoucích výnosů z rozsahu se opírá i Verdoornův zákon, který tvrdí, že s růstem
produkce v průmyslu roste i produktivita. Tento zákon byl mimo jiné prokázán např. N. Kaldorem ve spise
Strategic Factors in Economic Development (Kaldor 1967).

192

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY :

ARROW, K.J., NG, Y., YANG, X.: Increasing Returns and Economic Analysis. MacMillan
Press 1998.
BALCHIN, P.N., BULL, G.H.: Regional and Urban Economics. Harper &Row 1987.
BARRO, R.: Economic Growth in a Cross Section of Countries. Quaterly Journal of
Economics 1991.
BAUMOL, W.: Productivty Growth, Convergence and Welfare. American Economic Review
1986.
BURDA, M., WYPLOSZ, Ch.: Macroeconomics, A European Text. Oxford University Press
2001.
ČIHÁK, M.,HOLUB, T.: Teorie růstové politiky. Praha, VŠE 2000
GERNSBACH, H., SCHMUTZLER, A.: External spillovers, internal spillovers and the
geography of production and innovation. Regional Science and Urban Economics
vol.29,no.6. North-Holland, November 1999.
GILLIS, M., PERKINS, D.H., ROEMER, M., SNODGRASS, D.R.: Economics of
Development. W.W.Norton&Company Inc. 1987.
GROSSMAN, G.M., HELPMAN, E.: Innovation and Growth in the Global Economy.
Cambridge,Mass, MIT Press 1991.
HANSEN, J.D., ZHANG J.: A Kaldorian Approach to Regional Economic Growth in China.
Applied Economics 1996.
HEAD, C.K., RIES, J.C., SWENSON, D.L.: Attracting foreign manufacturing : Investment
promotion and agglomeration. Regional Science and Urban Economics vol. 29, No.2. NorthHolland, March 1999.
HEALEY, M. J.,ILBERY, B. W.: Location and change. Oxford University Press 1990.
KALDOR, N.: A Model of Economic Growth. Economic Journal 1957.
KEYNES, J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936.
KRUGMAN, P., VENABLES, A.J.: Globalization and the Inequality of Nations. Quarterly
Journal of Economics 1995.
LEVINE, R., RENELT, D.: A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions.
American Economic Review 1992.
LUCAS, R.: On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics
1988.
MACH, M.: Makroekonomie 3. část, pokročilejší analýza. Praha, Melandrium 2002.
McCOMBIE, J.: Increasing Returns and the Manufacturing Industries: Some Empirical
Issues. Manchester School 1985.
ROMER P.: Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy 1986.
SALA-i-MARTIN, X.: The Classical Approach to Convergence Analysis. The Economic
Journal vol.106, no.437, 1996.
SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D.: Ekonomie. Praha, Svoboda 1995.
193

SCHUMPETER, J.: The Theory of Economic Development. Cambridge Mass, Harvard
University Press 1934.
SOLOW, R.: A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quaterly Journal of
Economics 1957.
SOLOW, R.: Technical Change and Aggregate Production Function. Review of Economics
and statistics 1957.
SOUKUP, J.: Mikroekonomická analýza. Praha, Melandrium 1999.
SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ B., MACÁKOVÁ L., SOUKUP J.: Mikroekonomie. 3.
doplněné vydání. Praha, Management Press 2002.
THIRWALL, A.P.: The Nature of Economic Growth. Edward Elgar Publishing Inc., 2002.
THIRWALL A.P.: Growth and Development. London, Lyonne-Rienner Publisher 1995.
VARIAN, H.R.: Intermediate Microeconomics, A Modern Approach. W.W.Norton &
Company 1993.
VARIAN, H. R.: Mikroekonomie. Praha, Victoria Publishing 1995.
WANG, F.: Modelling a central place system with interurban transport costs and complex
rural hinterlands. Regional economics and science vol.29,no.3. North-Holland, May 1999.
YOUNG, A.A.: Increasing Returns and Economic Progress. The Economic Journal, Vol.38
No.152, 1928.

194

Konkurenčnost jako praktická úloha (společenské a lidské souvislosti)
Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc., člen Akademické rady VŠFS

„Konkurenčnost“ (competitiveness), u nás častěji - zato ne tak univerzálně - „konkurenční
schopnost“, je výrazem rivality na trhu. V zemích, kde se tomu věnují, rozlišují konkurenční
výhodu a nevýhodu (advantage, disadvantage), schopnost (kapacity), zdatnost (fitness),
rozvahu (fit), rozhraní (edge) atd. Ale hlavně to považují za cílovou funkci svého snažení a
konečnou míru tržní pozice.
Česká konkurenčnost v 21. století?
Mnohá odborná shromáždění, také knihy a stati v těchto dnech se rády halí do titulu, že jde
o řešení pro „21. století“. Zřejmě se tím zakládá odhodlání věnovat se tomu, co je na pořadu,
novým, dříve nepraktikovaným způsobem. Mělo by to být jiné, lepší, více spjaté
s budoucností než dosud.
O 21. století víme pramálo, známe jen jeho prapočátek. (Stěží bychom se o něm poradili
před sto lety s Čechy-Rakušany.) Spěje v novém století česká konkurenčnost k lepšímu? Asi
největší autoritu má mezinárodní skóre konkurenčnosti, vydávané každoročně ze Švýcarska.
Podle něj však česká konkurenčnost klesá. Nikoli dramaticky, ale přeceněn pozvolna je horší
než v roce 1963, kdy jsme to tohoto souměření vstoupili.
Nikdo, kdo se věnuje strategii, na konkurenčnost nezapomene. Vyzvedne potřebu, ba
nutnost zvýšit konkurenčnost českého produktivního snažení. Ale zpravidla jen obecně, jako
ideovou výzvu a bez praktických účinků.
Světové poznatky a zprávy o konkurenčnosti
Déle než 30 let se konkurenčnosti zemí věnuje Světové ekonomické forum (The World
Economic Forum), mezinárodní klub politiků, státníků, národohospodářů, podnikatelů,
manažerů, teoretiků a učitelů manažmentu v Ženevě. Každoročně se scházejí v Davosu, aby
posoudili, jak se vyvíjí konkurence, jaké síly ji unášejí, jak nemilosrdně tlačí na podniky, jak
se jí bránit a jak zdárně rozvíjet podnikání v útlaku konkurence. Do zpráv je už pojato více
než 100 zemí, které reprezentují na 98 % světového produktu.1
Je ovšem možné namítnout, že na trhu si bezprostředně konkurují nikoli státy, nýbrž
podniky. Státy však vykonávají velký vliv tím, jakou vyvíjejí hospodářskou politiku a jak
upravují podnikatelské prostředí. Světové zprávy jsou tedy spíše zpodobněním těchto
společenských snah po konkurenčnosti.
Bylo by namístě pustit se do rozboru korektnosti těchto zpráv, ale svět je přijímá, netrpělivě
na ně čeká, a bude tedy prozatím rozumné je brát, jaké jsou. Česká republika je v nich řazena
kolem 40. místa. Žádná radost!

1

Dlouho používalo Forum služeb Mezinárodního institutu manažerské průpravy (International Institute of
Management Development, IMD, v Lausanne. Před osmi lety se rozešli a IMD pořizuje od té doby samostatnou
zprávu asi s polovičním počtem zemí, avšak metodologicky ne horší.
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Česká konkurenčnost dříve a nyní
Jaké bylo naše pořadí dříve? To se nedá snadno spočítat, ale pokusy seřadit země za dřívější
dobu, ukazují, že v roce 1937, nejlepším předválečném, a po půl století (kdy ovšem silně
přibylo průmyslových konkurentů) v polovině 80. let, bylo naše pořadí kolem 18. místa.2
Propad asi na polovinu je důsledkem strategických deficitů z 90. let, zejména rozchvácením
velkých průmyslových podniků (průmyslový majetek, aktiva klesl o třetinu), zkrušením
výzkumu a vývoje kvantitativně na šestinu (kvalitativně ještě víc) a opuštěním trhů, jak se
říkalo snadných, kde dnes panují naši konkurenti.
Rozhodující vliv mělo počáteční období české transformace po roce 1990, kdy se uvolnilo,
jak vytkla Lady Thatcherová, „institucioální prostředí“, vznikl stav nezákonnosti a založil
vývoj podle liberálního pravidla „laissez faire“. Nic nedělejte, nechte to trhu, ten je
„nepoměrně moudřejší než sebelepší politika“.
Minulé doby byly ovšem vyznačeny rozdělením světa, nemalými závazky k řadě zemí,
náklady na armádu a bezpečnost, embargem špičkových technologií. Muselo se vyvíjet
nedostatečnými silami leccos, co dnes je prostě ke koupi. Některé trhy byly pro naše zboží
nepropustné (ale to platí zčásti i dnes).
Co se nechá o nás vyčíst ze světových zpráv o konkurenčnosti?
Celá řada kladných faktorů. Kupříkladu směr vývoje, nová ekonomická spojenectví,
otevřenost ekonomiky, schopnosti pracovní síly, přijatelná cena práce. Ale pro praktické
snažení je třeba přijmout i opačné poznání. Jako pomalý růst, velký rozdíl mezi nominálním
kurzem a kupní silou měny, deficit zahraničního obchodu. Rozdrobení velkých podniků,
nedostatečný výzkum a vývoj, nedostatek trhů. Nedodělaná fyzická infrastruktura (vyjma
energetiky), „srdce Evropy“, avšak bez napojení na její oběh (dálnice, rychlovlaky, vodní
cesty). Mezery i přehnanosti v ochraně životního prostředí (přepjatosti proto, že bylo
využíváno jako politický argument). Slabší manažment (lépe hodnocený ve výrobně
technické sféře, horší v kontrole nákladů, financích a zejména v kapitálovém trhu). Ale i
průnik nepoctivosti a zločinu (asi čtvrtinový podíl a růst „šedé a černé“ ekonomiky rychlejší
než „bílé“), nepřehledné zákony, nespolehlivá jurisdikce. Oslabená bezpečnost osobní i
majetková. Růst veřejného dluhu (který ovšem je v mezinárodním prostředí zatím spíše
nízký).Také ztráta sociální energie, nedůvěra lidu. Vyčerpání „národních faktorů“
společenské aktivity.
Souborným záporem je nedostatek koncentrovaného kapitálu, na němž závisí všechno další
ekonomické snažení. Zpoždění v technologii informací a znalostí, v technických novotách,
jako je vrcholná automatika, nanotechnologie, biogenetika. Přesahují naše národní možnosti a
bylo by tedy třeba je rozvíjet „evropským způsobem“, tj. v jednotě s evropským předvojem.

2

Vyslovovaly se názory, že jsme bývali desátí, nebo i lepší. Dědictví Rakousko-Uherska, kde se soustřeďoval
průmysl uhelný, železářský a lehký u nás, a další aglomerace byly kolem Vídně a ve Štýrsku, bylo poznamenáno
zaostalostí monarchie a válkou. První republika byla od 1932 do 1936 pohroužena do Velké krize, která zastavila
růst národního důchodu, zvrátila celou řadu středních a menších podniků, nahromadila dluh, snížila podíl
pracovní síly a její nezaměstnanost vyhnala v jedné době až na 25 %, zpozdila industrializaci Slovenska a
Podkarpatské Rusi.
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Praktické sledování konkurence
Přední světové podniky už dávno vzaly konkurenci jako měřítko své zdatnosti. Není-li
vyhlídka na konkurenční výhodu, podnik musí počítat, že jeho dny jsou sečteny a že z trhu
bude vytěsněn. Jack Welch, už zčásti legendární šéf General Electric, formuloval poznání,
sdílené v předních řadách světových podniků: „Jestliže se svět kolem vás vyvíjí dynamičtěji
než vy sami, začínáte slyšet svůj umíráček.“
Podniky přijaly „benchmarking“, kdysi založený Xeroxem, když si nevěděl rady
s japonskou konkurencí. Srovnávají se s předními konkurenty a hledají způsoby, jak upevnit
svou tržní pozici.
Ani na chvíli není radno pustit ze zřetele silnou konkurenci. Přední podniky si zvykly, tak
jako dobří vojevůdci, pracovat nejen na své vlastní strategii, ale uvažovat i o strategii tržních
rivalů.
Benchmarking je významný, ale obvykle nestačí. Kromě toho, některé podniky se pod jeho
vlivem začaly příliš věnovat svým vnějším vzorům a méně se starají o rozvíjení vlastních
konkurenčních výhod.
V americkém prostředí vznikla snaha po „konkurenčním zpravodajství“ (competitive nebo
competitors intelligence). Zabývá se trvalým sledováním tržních protivníků, studuje jejich
silné a slabé stránky, jejich rostoucí možnosti i slabiny. Podle toho usměrňují svůj strategický
postup, zesilují své postavení, hledají užitečné aliance, opouštějí marná pole činnosti.
V americké organizaci konkurenčního zpravodajství je nyní kolem 3 000 podniků! Přes
všechnu snahu se u nás něco podobného nedaří ustavit.
Inovace
Nástrojem praktického řešení jsou inovace. Tedy zavádění novot, které pozvednou
v některém směru anebo vcelku konkurenční vyhlídky podniku. „Otec inovací“, náš třešťský
rodák Joseph Schumpeter (později rakouský ministr financí a nakonec mezinárodně proslulý
americký ekonom prvního řádu), uváděl, že to může být všelicos, co povzbudí
hodnototvornou plodnost kapitálu. Vylučoval omezovat inovace, jak se u nás stalo neblahým
zvykem, jen na technická zlepšení. Inovace mohou být nové výrobky, technologie, stroje a
nástroje, uspořádání výroby a prodeje, organizace a řízení, finance, schopnosti vedoucích a
pracovníků, image. Neustále je třeba oživovat kapitál tím, že se odnímají takové složky
kapitálu, jež zastaraly, a vsazovat místo nich mladé a svěží. Schumpeter vydával inovace za
něco, co patří ke kapitálu, nazval je „apoteózou podnikatele“. Vyvolával vlastně vědomí, že
„podnikat = inovovat“.
Samozřejmě je třeba volit inovace, tak, aby jednotlivě anebo v souhrnu výrazně zvyšovaly
konkurenční postavení na trhu. Schumpeter nazval tuto věčnou obměnu „tvořivou destrukcí“
(creative destruction). Na závěr má být hodnototvorný potenciál kapitálu vyšší než předtím.
Žádné pouhé „zlepšováky“, ale očividný pokrok výkonnosti.
K lidské stránce věci
Zabýváme se investicemi do vzdělání. Je to významné přehodnocení vzdělání, které mnozí
nadále považují jen za náklad, nikoli za vklad do budoucnosti. Často se pak ani nelze divit,
když vyšší vzdělání není než shánění vysvědčení a certifikátů. Bez vztahu k tomu, čím se
podnik vyznačuje a co je jeho posláním.
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Ale co potřebujeme, jsou lidé netoliko znalejší, vzdělanější, ale zároveň lidé s elánem,
tvořiví a podnikaví. Teprve v tomto spojení nabývají vědomosti vyššího konečného efektu. To
nestačí jen vyhlásit, podle toho se musí změnit způsoby výuky, výběr učitelů i režim
studujících. Nic z toho se však ještě neděje. Chceme rozhodně mít víc pokročilých vzdělanců,
nebezpečí, že budou průměrní, je o to širší.
Hlásáme-li, že usilujeme o vyšší konkurenčnost, že náš podnik má obstát ve střetech na
trhu, pak je to zároveň výzva ke každému jednotlivému vedoucímu, odborníkovi, dělníkovi,
prodejci, že má být na úrovni svých soupeřů. Každý musí mít svůj podíl na konkurenčních
inovacích. Má-li to dokázat, musí znát, čeho a jak dosahují hlavní konkurenti. Nikoli
v podrobnostech, ale aby vyvinul vlastní úsilí o vyrovnání, o prvenství.
Mnozí vedoucí se předhánějí v pomlouvání teorie. Je to jistě pohodlnější, než poznat a
užívat teorii. Ostatně dostat se k teorii je dnes kromobyčejně nesnadné. Ani mnohé školy, ani
poradenské organizace se v tom nevyznají, a co nabízejí, nebývá opřeno o moudré poznání,
ale ponejvíce o dočasnou metodickou módu.
Kdyby se jejich praxe vyznamenávala kromobyčejnými výkony, bylo by třeba se u nich
učit, ať už ke své znamenitosti dospěli tak či onak. Jenže vedoucí upadají snadno až po uši do
holého „prakticismu“. Jednou se finanční ředitel ITT vyjádřil, že má tak propracované
předpisy, až by u něj mohly práce vykonávat i „cvičené opice“. Naneštěstí v té klamné víře ve
formální regularitu nezůstává sám.
V posledních letech se ujaly výroky, které asi nikomu nelámou hlavu, ale mají své zápletky.
Za rok jsem potkal jen jednoho, kdo měl potíže běžně užívat výrazu „trh práce“. Byl to
belgický profesor. Člověk, jako zboží na trhu, má ekonomickou hodnotu. Schopnost
rozmnožovat kapitál. Nikoli jinou, aspoň ne jako základní. Proč tedy tolik řečí o jedinečnosti
člověka? Doktrína „lidských zdrojů“ vznikla z potřeby rozvíjet osobnosti z lidí, přeměny
manažmentu v „líderství“ (leadership) a vstupu do „osobnostní ekonomie“, tj. vyhledávání a
rozvíjení osobnosti lidí ve velkém měřítku, z náročných poměrů byznysu a jeho řízení. Ať už
uděláte cokoli, pro naprostou většinu jsou „lidské zdroje“ jen jiný název pro lidskou pracovní
sílu. Západní odborníci si začínají stěžovat, že k podobné degradaci dochází i u „znalostního
řízení“ a u „podnikové strategie“.
Většina chce kupředu, k vyššímu výkonu. Povšimněme si, jak to děláme. Vydáme zákon a
žádáme, aby jej všichni naplnili. Nepřímo tedy věříme, že cesta k pokroku je v sevřeném šiku.
Američané snad nejvíce ze všech uvolňují jednotlivé osobnosti, podniky, odvětví a z jejich
pokroku se učí. Užívají průkopníků jako živých škol. V Asii jednou dobou prosazovali
pokrok cestou „šampiónů“.
Stali jsme se Evropany-unionisty. Budoucí Evropa zamýšlí novou, vyšší pospolitost.
K tomu je třeba se dorozumět. Uznáváme jako společný jazyk angličtinu a další jazyky. Čech
by měl znát aspoň dva. Stejně by se tak jenom vrátil ke stavu na počátku republiky. Kolik je
škol, které aspoň zčásti učí v dalším jazyku? Odborníci odhadují, že méně než 1 %.
Když už se dáváme do nových záměrů, měly by aspoň poctivé a pravdivé.
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Diskusní příspěvky
Vzdělání jako (ne)veřejný statek
Ing. Josef Montag, Vysoká škola ekonomická

Častým argumentem proti soukromému financování investic do vzdělání je údajná veřejná
povaha vzdělání, tedy v řeči ekonomů, vzdělání je pokládáno za veřejný statek. Tento
argument bylo možno zaznamenat i na letošní konferenci „Lidský kapitál a investice do
vzdělání“ a vyskytuje se též ve sbornících z předchozích konferencí. Lze se však domnívat, že
tato konstrukce je chybná, a tudíž by vůbec neměla být jako argument akceptována, a to
z několika důvodů:
1)

Nejčastěji citovaná definice veřejného statku podle P. A. Samuelsona předpokládá, že
tento má ve své čisté formě dvě vlastnosti, nerivalitu při spotřebě a nevylučitelnost ze
spotřeby.1 Takovým veřejným statkem může být například vzduch či právní systém.
Často uváděným příkladem bývá námořní maják – jakmile svítí, nelze jednotlivé lodě
vyloučit ze spotřeby, tedy zamezit jim v jeho využití při orientaci na moři. Současně
platí, že lodi se navzájem neomezují při jeho využití, je tedy jedno, zda se podle něj
současně orientuje jedna či deset lodí, všechny jej mohou využívat současně. Jsou tedy
splněny obě podmínky, maják je tedy podle Samuelsonovy definice veřejným statkem,
což znamená, že jej nelze provozovat na komerčním principu, leč jeho provoz musí
zajišťovat veřejná autorita.
Je však toto případ vzdělání? Je evidentní, a existence přijímacích a vylučovacích
procedur to dokazuje, že vzdělání nesplňuje ani jednu z podmínek, aby mohlo být
považováno za veřejný statek. Je rivalitní, jelikož počet míst je omezen a každé místo
může být obsazeno pouze jedním člověkem. Je též vylučitelné, protože vzdělávací
instituce si mohou vybírat, komu své služby poskytnou a komu ne.
Přece si však lze představit vzdělání, které splňuje uvedená kritéria a může být tedy
pokládáno za veřejný statek, a to za dvou podmínek: 1) toto vzdělání je povinné a 2)
toto vzdělání má velmi nízkou kvalitu, potom zde skutečně neexistuje vylučitelnost ani
rivalita. Je však sporné, zda by tento argument byl pro zastánce vzdělání jako
veřejného statku použitelný.

2)

Konkurenční pojetí veřejného statku, založené na práci R. H. Coase, vychází
z neexistence, případně nevymahatelnosti vlastnických práv2 k takovému statku. Za
veřejný statek tedy lze pokládat opět vzduch či právní systém, širé moře či planetu

1

Smíšený statek je pak takový, který se vyznačuje pouze jednou z těchto vlastností, nebo u jehož charakter se
těmto kriteriím blíží.
2
Vlastnická práva chápeme jako soubor tří oprávnění k předmětu práva a to právo na užívání (usus), právo na
užití plodů (usus fructus) a právo na odvlastnění vlastnictví (abusus).
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Jupiter. Platí to však pro výše zmíněný maják? Coase detailním historickým exkurzem
ukázal, že v 19. století byly majáky provozovány na soukromé bázi, neboť po příjezdu
do přístavu byly lodím účtovány poplatky za jejich použití. Samuelsonova kritéria
tedy ještě nemusejí implikovat existenci veřejného statku, kruciální je též
vymahatelnost vlastnických práv.
Můžeme si tedy položit otázku, zda vlastnická práva jsou tím problémem, který ze
vzdělání činí veřejný statek? Je zřejmé, že není lépe vlastnicky zajištěného statku nežli
vzdělání, které je – jak z definice vyplývá – součástí jednotlivce a nelze je od něj
oddělit3. Tento pak plně jako vlastník rozhoduje o jeho využití. Též škola, která
vzdělání poskytuje, má pod kontrolou to, komu a za jakých podmínek je poskytuje.
3)

Vzdělání nemůže být veřejným statkem též proto, že z hlediska poskytovatele, tedy
kupř. školy, se nejedná o statek, nýbrž o službu. Je tedy otázkou, zda je pokládat za
veřejnou službu, jako v ekonomii nedefinovanou kategorii, která je implikována
jakýmsi veřejným zájmem. Rozhodně však můžeme tvrdit, že vzdělání není veřejným
statkem, nýbrž statkem soukromým. A pokud tomu tak je, nemůže toto implikovat
potřebu, aby je poskytoval stát. Jediné co je možné, již však v neekonomické debatě,
diskutovat, zda státní intervenci neimplikuje veřejný zájem, či zda trh selhává při jeho
poskytování. Musí však nutně jít o jiná selhání než o případ veřejného statku!4

4)

Z předchozího bodu vyvstává problém, jaké vzdělání budeme považovat za součást
veřejného zájmu, a tedy poskytovat je z veřejných prostředků, a jaké již ne. Problém
nám naroste před očima, uvědomíme-li si, co všechno lze za vzdělání pokládat: od
základní školy po univerzitu třetího věku, od autoškoly po soukromý kurz čínštiny, a
to odhlížíme od sebevzdělávání a výcviku na pracovišti či četby. Je potom sporné,
proč vedle sebe existují placené a veřejné kurzy, nejsou snad oba veřejným zájmem?

Je zřejmé, argumentace pokládajících vzdělání za veřejný statek je nesmyslná a neudržitelná
a podle toho by s ní mělo být nakládáno. Nezbývá tedy než se smířit s faktem, že vzdělání je
statkem soukromým, nezávisle na tom, je-li získáváno od soukromých či veřejných institucí.

Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Neměl jsem původně v úmyslu se do diskuse zapojit, a to především proto, že jsem se
nemohl zúčastnit celého předcházejícího jednání této významné konference, ale některá
vystoupení, která jsem mohl vyslechnout, a především některé diskusní příspěvky, otázky a
připomínky, které odezněly před několika okamžiky, mé původní rozhodnutí změnily, a proto
i já si dovolím několik ryze osobních poznámek.

3

Předpokládáme neexistenci otroctví.
Často se mluví například o významných pozitivních externalitách spojených se vzděláním, o selhání
kapitálového trhu apod., tato problematika již však nemůže být součástí této poznámky.
4
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Za prvé se domnívám, i když plně chápu zanícení autorů při prezentaci a prosazování
výsledků svého výzkumu, že nikdy by ve vědecké diskusi neměl zaznít obrat typu: „pouze
naše řešení je, resp. může být správné“. Když něco takového slyším, okamžitě ztrácím důvěru
v serióznost daného výzkumu, resp. prezentaci jeho výsledků, protože takovéto tvrzení popírá
téměř vše, co je pro výzkum zejména v oblasti společenských věd rozhodující.
Za druhé jsem toho názoru, že v oblasti, která je předmětem naší pozornosti, se velmi často,
a někdy možná i záměrně, pracuje s nedostatečně přesně definovanými pojmy, a tak může
docházet k nedorozumění a vzájemnému nepochopení. Jako příklad je možné podle mého
názoru uvést pojmy „školné“ a „participace na krytí nákladů studia“, které se liší jak svou
kvalitou, tak i kvantitou, a to dosti podstatně.
Za třetí si myslím, že „soupeřící strany“ se často schovávají za zdánlivě nepřekonatelnou a
vylučující se rozdílnost a rozpornost některých kategorií, i když si jsou jistě vědomy toho, že
výsledná realita je vždy jejich kombinací a ani pro čistě vědecké formulování východisek
daného výzkumu takovéto striktní rozlišení nic významného nepřináší. Budování hradeb mezi
vysokoškolským vzděláním jako soukromým a veřejným statkem je podle mého názoru
možným příkladem tohoto postupu.
A konečně za čtvrté jsem přesvědčen o tom, že autoři zde prezentovaného projektu, i když
jsem sám o jeho správnosti hluboce přesvědčen, by měli ve svých vystoupeních více
akceptovat realitu. Těžko lze podle mého názoru například uznat za geniální definici
konkurenceschopnosti, která ji odvozuje ze situace, která ve skutečnosti nikdy neexistovala,
neexistuje a existovat nebude, stejně tak jako je možno těžko hovořit o již existující
připravenosti sektoru soukromých vysokých škol nebo alespoň některých z nich na zavedení
částečné úhrady nákladů na vysokoškolské vzdělání studenty veřejných vysokých škol. Každý
den odkladu zavedení takovéhoto řešení je pro soukromé VŠ, a domnívám se, že to všechny
stejně nemohou zvládnout, darem, který mohou a musí využít k využití všech svých
objektivních předností k upevnění si svého postavení v systému terciárního vzdělávání.
Podstata pojmu „lidský kapitál“
Dr. Rafik Bedretdinov, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Začnu výstižným citátem J. Robinsonové „Ekonomická filozofie“: „Jeden z důvodů, proč je
moderní život tak nepohodlný, spočívá ve skutečnosti, že začínáme přemýšlet o věcech, které
byly v dřívější době považovány za dané a neměnné.“1 Samozřejmě toto tvrzení neplatí
doslova, neboť zde pokračuje práce prohlubující naše poznání reality, zvláště fenoménu
„lidský kapitál“.
Pojem „lidský kapitál“ „…znovu obnovil a postavil do naší pozornosti Garry Becker…
Krátce po něm, … sociální formu lidského kapitálu rozebral Francis Fukujama.“2 V tomto
příspěvku řeč nepůjde o kritickou polemiku, nýbrž o hlubší především filozofické ukotvení
daného pojmu. Vědecká a běžná interpretace tohoto pojmu má několik podob: jednak se jedná
o pouhé empirické určení, např. názor Edvinssona tlumočený Z.Dvořákovou a I.
Neumaierovou z VŠE, který chápe „..lidský kapitál jako znalosti, dovednosti, pochopení věcí
a potenciál zaměstnanců…“3, jednak o teoretické vymezení, např. R.Valenčík nabízí

1
2

Robinson, J.: „Ekonomická filozofie“, Professional Publishing, 2001, s. 8

Jirásek, J.A.:“Lidský kapitál“ Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference 24-25.09.2002, s. 58.
3
Dvořáková, Z., Neumaierová I.:“Lidský kapitál a výkonnost firmy“, tamtéž, s. 117.
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následující dimenzi :“Lidský kapitál jsou schopnosti člověka získané v rámci investičního
procesu (který může mít i podobu osobní spotřeby)…“4
Původně u nás, jak píše V.Čechák5, běžně se používaly pojmy „lidský činitel“ či „lidský
faktor“. Dnes již jiná realita vyžaduje jiné pojmosloví,které reflektuje nové dimenze.
Jak je známo pojmy se formují v procesu praktické aktivity, činnosti a jsou spjaté s
konkrétní etapou rozvoje praxe a kultury. Pojem „lidský kapitál“ se taktéž vynořil v určité
době, v určité společnosti a má svérázné kulturní konsekvence. Má svá specifika. Především
je to pojem rozdvojený, tj. skládá se ze dvou pojmů: „lidský“ (v našem případě je to atribut
pojmu „člověk“) a „kapitál“. Podstatu pojmu lze chápat jako souhrn nutných, relativně stálých
vlastností a vztahů, které můžeme reflektovat analýzou jevů.
Pojetí „lidskosti“ absolvovalo dlouhou cestu vývoje na poli filozofie a ekonomie. Dle
francouzské „Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel“ z roku 1765:
„Lidskost (mravní) je cit laskavost ke všem lidem, který se vzněcuje pouze ve velké citlivé
duše. Tento šlechetný a vznešený entuziasmus trpí utrpením druhých a potřebou jim ulehčit;
chtěl by projít celým světem a zrušit otroctví, pověru, neřest a neštěstí.“6. Je zřejmě, že toto
určení má spíše dobový charakter a reflektuje pouze mravní aspekt skutečnosti. Pro Hegela
lidská podstata = sebevědomí (Ucelenou kritiku hegelovské koncepce lidskosti lze najít
v Marxových „Ekonomicko-filozofických rukopisech“ ). Člověk jako činná přirozená bytost
disponuje životními silami, které existují v něm jako vlohy a schopnosti. Tento lidský
potenciál je do určité míry společensky determinován. Zkrátka, „lidskost“ znamená sociální
podmíněnost individuálních vloh a schopnosti.
Poměrně bohatou paletu určení nabízí nám pojem „kapitál“. Podle J.Schwarze: „Kapitál je
to, co přináší větší výnos, než je jeho hodnota.“7. Z hlediska ekonomické vědy existují
„fyzický kapitál“ (zařízení a budovy potřebné při výrobě zboží a služeb), anebo „…vyráběný
výrobní faktor“8; a „lidský kapitál“ (znalosti a schopnosti, které pracovníci získávají
vzděláváním, školením a zkušeností). Kategorii „kapitál“ prozkoumal již K.Marx a ukázal, že
kapitál není věc, nýbrž určitý společenský výrobní vztah, který má své určité historické a
sociální dimenze. Pokusíme-li se o první určení kapitálu, můžeme konstatovat, že je to
společensky a historicky determinovaný zhodnocující se výrobní faktor, který se vyvíjí
jako vztah v ekonomickém kontextu.
Zkusme nyní ujednotit tyto pojmy v syntetické pojetí „lidského kapitálu“
Opět, že lze použit již objevené výdobytky vědeckého bádání. Např. definice R.Valenčíka
(viz pozn. 4), a dále :“Lidský kapitál vzniká právě tam, kde dochází k investicím do lidských
schopností v očekávání budoucího výnosu“ nabádá k pochopení „lidského kapitálu“ jako
vznikající kvality, která se formuje jen při splnění určité zásadní podmínky. Vycházíme-li
z existence bytosti, která disponuje souhrnem sociálně a historicky zformovaných vloh a
schopnosti – tak to je lidský tvor, kterému je imanentní perspektiva vývoje. Jak již v XV. stol.
n.l. říkal renesanční filosof Marsilio Ficino: „Člověk se může povznést ke hvězdám a
andělům, ale může též klesnout do zvířecího stavu“. Vyhnout se poklesu a zatracení může jen
cestou rozvíjení sebe sama jako lidské bytosti, a to v konkrétních sociálně determinovaných

4

Valenčík, R.:“Lidský kapitál a kapitálový trh“, Praha 2001, s.9
Čechák, V.:“Investice do „lidského kapitálu“ – vývoj problematiky a současné pojetí.“ Sborník z 5.
ročníku … s. 8.
5

6

„Encyklopedie aneb Racionální slovník“, SPN, Praha 1954, s. 75
„Lidský kapitál…“ Sborník z vědecké konference 29.-30. září 1998, s. 12
8
Mankiw, G.: „Zásady ekonomie“, Grada Publishing 1999, s. 50
7
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vztazích, které jsou dané a existují objektivně, nezávisle na subjektu. Chce-li jedinec žít ve
společnosti a zabezpečit podmínky pro svůj rozvoj, je nucen vstupovat do ekonomických
vztahů, tj. přecházet ze stadia potenciálního lidského do stadia aktuálního lidského kapitálu. I
když se stává „vyráběným výrobním faktorem“, nepřestává být lidskou bytosti disponující
univerzální vývojovou schopnosti. Zde však vyvstává otázka: Jak lze spojit potenciální
lidskou univerzalitu a existující ekonomické vztahy? Odpověď je jednoznačná: vzájemná
interakce objektivního a subjektivního měla by vést ku prospěchu obou protikladných stránek.
Ekonomické vztahy jsou s to zdárně se vyvíjet jen když potenciální lidský kapitál
transformuje v nedeformovaný aktuální. V obecné rovině je to triviální zjištění. V konkrétní
realitě tento fenomén je rozporuplný a nejednoznačný. Například, jak lze prakticky přeměnit
lidské potence, někdy i skryté, v užitečnou pro obě strany aktualitu? Je nezbytně vyvíjet jen
profesní stránku lidské bytosti, anebo vzít v úvahu komplexní univerzalitu člověka?
Tyto otázky nelze vyřešit pouze povrchním tvrzením o nutnosti vzdělávání, nebo řešením
dílčích problémů vzdělávacího procesu ve školách a podnicích je načase se zamyslet nad tím,
jak prakticky formovat lidský kapitál bez újmy a ve prospěch lidské univerzality a společnosti
jako celku.
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