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Úvodem k průběhu konference a hlavním výsledkům
Ve dnech 20. - 21. září 2005 proběhla v Praze osmá mezinárodní vědecká konference na téma
Lidský kapitál a investice do vzdělání. Jednání se uskutečnilo v pražském TOP HOTELU
bezprostředně před 30. mezinárodním kongresem IAREP „Absurdity in the Economy“, jehož
je VŠFS partnerem. Účastníkům kongresu byla konference doporučena jako návazný
program.
Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Ing. Jiří Paroubek a primátor hl. m. Prahy MUDr.
Pavel Bém. Partnery konference jsou společnosti Czech Coal, Kooperativa pojišťovna,
American Chamber of Commerce in the Czech Republic, Česká asociace psychologů práce a
organizace – IAREP.
Konference se konala poprvé v roce 1998 a nastolila důležité aktuální téma znalostní
ekonomiky: Najít a konkretizovat pro ČR nejvhodnější model financování vzdělání, zejména
vysokoškolského. Hledaný model by měl současně přispívat k hodnocení a zvyšování kvality
vzdělávacího procesu. Konferencím se postupně podařilo najít způsob, jak vysoké školy
finančně zainteresovat na efektivnosti poskytovaného vzdělání. Měřítkem by bylo dlouhodobé
uplatnění jejích absolventů na trhu práce.
Na konferenci byly v rámci samostatného bloku též prezentovány první souhrnné výsledky
řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky „Efektivnost investování do
lidského kapitálu“ (402/03/0128), které lze stručně shrnout takto:
- S růstem role vzdělání ve společnosti roste i význam produktivních složek spotřeby
domácností.
- Vývoj a kultivace kapitálového trhu napomáhají vytvořit podmínky, za nichž přístup ke
vzdělání není omezen příjmovou či majetkovou situací domácností.
- Hlavní oblastí, kde k tomu dochází, je financování vysokého školství.
- Ve světě přibývá zásadních vědeckých prací věnujících se této problematice (N. Baar,
M. Palacios, P. Matějů a další) i praktických realizací (australský HECS, americký MRU
apod.).
- Role kapitálového trhu při financování investic do nabývání lidského kapitálu se rozšiřuje
i do dalších oblastí a umožňuje řešit problém efektivnosti a rovnosti.
- Tento proces naráží na určité bariéry v podobě působení rivalitních sociálních sítí, které
působí proti výše uvedenému směru vývoje kapitálového trhu.
Z výše uvedeného vycházelo rozdělení konference do tří tématických bloků:
Tematický blok 1: Nové trendy a současný stav výzkumu v oblasti lidského kapitálu.
Tematický blok 2: Prezentace výsledků dosažených v rámci řešení tématu efektivnost
investování do lidského kapitálu a alternativní přístupy.
Tematický blok 3: Sociální kapitál, podmíněnost využití lidského kapitálu investováním do
sociálního kapitálu, sociální sítě, sociální a psychologické aspekty ekonomických procesů.
Průběh konference opravňuje ke konstatování následujícího:
1. Tak jako v předešlých létech byl i tento ročník krokem k vyšší úrovni. Již to, že nad ní
převzal záštitu předseda vlády ČR Ing. Jiří Paroubek (který se předminulého ročníku zúčastnil
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ve funkci náměstka primátora hlavního města Prahy) a že na ní zazněl jeho zajímavý a
přínosný referát, by mohlo být dostatečným dokladem. O úspěch se zasloužila i vysoká
odborná úroveň velké většiny příspěvků a dynamická diskuse.
2. Převážila snaha naslouchat argumentům a shodnout se na tom nejdůležitějším, což se
podařilo nejlépe v celé tradici konání konferencí. Předznamenalo to již vystoupení Jiřího
Paroubka, který ve svém referátu mj. uvedl: „Musíme trvat na reformních krocích nezbytných
k významnému zvyšování efektivity práce všech institucí terciárního vzdělávání, zejména
z pohledu uplatnění jejich absolventů na trhu práce". V tomto bodě došlo ke konsensu a řadu
příspěvků rozvíjela tento motiv dále, což je nepochybně v probíhajících diskusích významný
pokrok. Některé příspěvky nabídly velmi konkrétní možnosti zvýšení uplatnitelnosti
absolventů na profesních trzích, další se pak zabývaly mechanismy vysokého školství, které
by poskytovatele vzdělávacích služeb motivovaly k větší zainteresovanosti na uplatnitelnosti
absolventů.
Příspěvky i diskuse nejen pokryly velmi rozsáhlou problematiku, ale vzájemně se i doplnily
tak, že poskytují určitý reprezentativní pohled na téma lidského kapitálu a investic do
vzdělání. Čtenář tak např. najde ve sborníku materiály, které mu umožní orientaci v
databázích týkajících se zdraví obyvatelstva (které je též součástí lidského kapitálu a
předpokladem jeho uchování), materiály potvrzující růst významu problematiky sociálních
sítí, zásadní zamyšlení nad obsahem vzdělání v postmoderní společnosti apod. Část příspěvků
měla podobu ohlasů na výsledky již zmíněného projektu GA ČR řešeného odborným
garantem konference.
doc. Radim Valenčík, CSc.
odborný garant konference
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ÚVODNÍ SLOVA
Úvodní slovo Dr. Bohuslavy Šenkýřové, prezidentky Vysoké školy finanční a správní
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
vítám Vás v TOP HOTELU Praha na 8. ročníku mezinárodní vědecké konference na téma
Lidský kapitál a investice do vzdělání, kterou letos pořádá Vysoká škola finanční a správní
pod záštitou předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka a primátora hlavního města Prahy Pavla
Béma.
Vysoká škola finanční a správní je nejen největší soukromou vysokou školou v České
republice – letos na jejích oborech v bakalářském a navazujícím magisterském studiu bude
studovat téměř 3 500 studentů – ale je také jedinou soukromou vysokou školou, která získala
dva granty od Grantové agentury České republiky. Téma naší konference je řešeno v rámci
jednoho z těchto grantových projektů a v jejím průběhu budou mj. prezentovány první
souhrnné výsledky projektu.
Na konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání navazuje 30. mezinárodní kongres
IAREPu na téma „Absurdity v ekonomice“, který pořádá Česká asociace psychologů práce a
organizace a Psychologický ústav Univerzity Karlovy, kteří jsou rovněž partnery i naší
konference.
Dámy a pánové, dovolte, abych ještě poděkovala partnerům, kteří finančně podpořili konání dnešní
konference. Jsou to Czech Coal a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s. a Johnson&Johnson s.r.o.
Závěrem dovolte, abych popřála naší konferenci hodně zdaru!

Vystoupení RNDr. Petra Budinského, CSc., viceprezidenta pro obchod a vnější vztahy
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych Vás přivítal na dvoudenní konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání,
kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní v TOP HOTELU Praha. Tato konference má
přímou vazbu na kongres Absurdity in Economics, který probíhá po této konferenci ve dnech
21. – 23. září 2005 též v TOP HOTELU Praha. Tento kongres pořádá Česká asociace
psychologů práce a organizace a Psychologický ústav Univerzity Karlovy, přičemž tyto
organizace jsou i partnery naší konference.
Nyní dovolte, abych představil předsednictvo konference, a to prorektora Vysoké školy
finanční a správní prof. PhDr. Vladimíra Čecháka, CSc., dále odborného garanta naší
konference doc. Radima Valenčíka, CSc., dále bych rád představil pana doc. PhDr. Karla
Riegla, CSc., který vystoupí za Psychologický ústav Univerzity Karlovy. Dále PhDr.
Miloslava Šolce, předsedu České asociace psychologů práce a organizace. Je mou milou
povinností představit Vám paní Marii A. Cini, Ph.D. reprezentantku City University, která
pronese úvodní projev. Jak již bylo řečeno, záštitu nad touto konferencí převzal předseda
vlády Ing. Jiří Paroubek a primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.
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Program konference je členěn do tří bloků: dopolední blok má název „Nové trendy a současný
stav výzkumu v oblasti lidského kapitálu“ Druhý odpolední blok má název „Prezentace
výsledků dosažených v rámci řešení tématu efektivnost investování do lidského kapitálu a
alternativní přístupy“. Příspěvky v tomto bloku budou pod vedením pana doc. Valenčíka
prezentovat to, jakým způsobem Vysoká škola finanční a správní postoupila v grantu od
Grantové agentury, o kterém již hovořila paní prezidentka. Zítřejší program neboli třetí blok
naší konference má název „Sociální kapitál, podmíněnost využití lidského kapitálu
investováním do sociálního kapitálu, sociální sítě, sociální a psychologické aspekty
ekonomických procesů“.
A nyní přikročíme k dopolednímu programu, nejprve bych rád požádal o vystoupení zástupce
partnerských organizací, kteří byli představeni paní prezidentkou a poté již přikročíme
k jednotlivým odborným referátům prvního bloku konference.

Vystoupení předsedy vlády Ing. Jiřího Paroubka
Vážené dámy a vážení pánové,
děkuji vám za pozvání na tuto konferenci, již osmou v řadě na stejné téma. Ti z vás, kteří
účast zde zahrnuli mezi své každoroční priority si možná vzpomenou, že zde nevystupuji
poprvé. Předloni jsem jako náměstek primátora hl. m. Prahy uvedl, že samotné téma
konference je stejně vysoce aktuální, jako je inspirativní. Dnes bych jako předseda vlády chtěl
dodat, že díky ohromující dynamice změn ve stále propojenějším světě bude toto téma do
budoucnosti nepochybně ještě aktuálnější.
Předloni jsem na prahu vstupu České republiky do Evropské unie hovořil také o velkých
příležitostech, které to přinese zejména mladým lidem v oblasti přístupu ke vzdělání. Jsme o
dva roky dál a vidíme všude kolem sebe, že naděje spojované se vstupem do Unie nebyly
vůbec liché, a to zdaleka nejen ve zmíněné oblasti. To není žádný povinný optimismus. Česká
ekonomika se rozvíjí tempem dosud nevídaným a s ní vytrvale roste životní úroveň jejích
obyvatel. Je nesporné, že se na tomto faktu významně podílí celková vzdělanostní úroveň jde ostatně dlouhodobě o jeden z důležitých faktorů, které rozhodují o zájmu investorů
otevírat nové kapacity právě u nás.
Aby tomu tak bylo i nadále, nelze však propadat sebeuspokojení. Vystoupení mé předřečnice
doufám přesvědčivě ilustruje setrvalý zájem vlády vnímat vzdělávání, či lépe obecněji
všestranný rozvoj lidí této země jako nezpochybnitelnou prioritu. A zlepšovat je toho třeba
mnoho: od příliš selektivního systému v základním a středním školství přes stále ještě
nepostačující nabídku ve sféře terciárního vzdělávání až po evidentní „bílá místa“ v systému
dalšího vzdělávání. To vše citlivě vnímáme jako aspekty tak či onak ovlivňující kvalitu onoho
„lidského kapitálu“, který chápeme jako vpravdě nejcennější potenciál této země - zdaleka
nejen ve smyslu úzce ekonomickém.
Jistě zde od některých dalších vystupujících uslyšíme na naši adresu řadu kritických slov věřte mi prosím, že jim nasloucháme velmi bedlivě. Pochopitelně ne vždy nalezneme totožný
pohled na věc, názory oponentů však považujeme za velmi potřebný „motor“ probíhajících
diskusí.

6

Aniž bych chtěl přeceňovat dosažené výsledky, přece jen si myslím, že se můžeme lecčím
pochlubit. V počátečním vzdělávání, které je onou startovní čarou pro každou novou generaci,
je stále viditelnější posun od zavalování žáků nadbytečnými informacemi k podpoře získávání
kompetencí klíčových pro uplatnění v moderním světě: k osvojování schopností informace
vyhodnocovat, porovnávat a aplikovat, k odhalování souvislostí, ke schopnosti týmové práce.
A co je neméně důležité: sílí vědomí nezbytnosti orientovat výuku na vytváření pozitivních
postojů dětí k dalšímu vzdělávání a ke schopnosti učit se.
Rozpočet vysokého školství rok od roku roste a spolu s ním kontinuálně stoupají počty
studentů: jen za posledních osm let o více než 94 tisíc, což představuje nárůst o téměř 56 %.
Za významný považuji také údaj o postupném zvyšování poměru prostředků vkládaných do
vysokého školství ze státního rozpočtu k HDP. V roce 2000 to činilo 0,673 %, letos již
0,817 %. V absolutních číslech to vzhledem k nárůstu HDP pochopitelně představuje ještě
markantnější navýšení. Státní rozpočet na příští rok nevídaně posiluje právě kapitolu školství.
Do budoucna počítáme s dalším zvyšováním rozpočtu vysokého školství, současně s tím však
musíme trvat na reformních krocích nezbytných k významnému zvyšování efektivity práce
všech institucí terciárního vzdělávání, zejména z pohledu uplatnění jejich absolventů na trhu
práce.
Konečně v oblasti celoživotního učení připravila vláda v tomto roce důležitý legislativní
nástroj stimulace širokých vrstev obyvatelstva k dalšímu vzdělávání. Jedná se o zákon,
umožňující uznávat výsledky předchozího, i neformálního vzdělávání či tzv. informálního
učení, na základě prokázaných profesních dovedností. To napomůže výrazně zkracovat délku
následného vzdělávání, vedoucího k získání certifikátů potřebných pro výkon celé řady
kvalifikovaných profesí, což je podle studií OECD v dospělém věku klíčovým faktorem při
rozhodování o účasti na dalším vzdělávání.
Důležitost celoživotního učení jen podtrhují následující údaje: zatímco se za posledních deset
let ve vyspělých zemích obměnilo údajně asi jen 20 % pracovní síly, za stejné období došlo k
obměně přibližně 80 % veškerého technického vybavení potřebného pro její pracovní činnost.
Je proto více než zřejmé, že učení bude čím dál méně doménou počátečního vzdělávání - stále
větší jeho část se bude přesouvat do pozdějších etap života každého člověka. Bude také stále
více nikoli otázkou volby, nýbrž opravdovou nutností, a to bez ohledu na profesi.
Dámy a pánové, doufám, že 8. ročník této mezinárodní konference přinese mnohé cenné
podněty pro další rozvoj a kultivaci „lidského kapitálu“ naší země a přeji vašemu rokování
příjemný průběh a úspěšné výsledky.
Děkuji vám za pozornost.

Vystoupení Ing. Radka Stavěla, ředitele PR Czech Coal a.s.
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Je to téměř přesně rok, kdy jsem měl tu čest, rovněž jménem partnera této konference, zde
pronést pár slov a myšlenek. Jako představitel firemní sféry jsem poukázal na poptávku po
rozvoji odborných metod evaluace investic do lidského a sociálního kapitálu tak, abychom
tyto investice pak uměli efektivně začleňovat do firemních rozvojových strategií. Považuji
proto za velmi užitečné, že se dnešní konference má soustředit i na otázky efektivnosti těchto
investic a na trendy výzkumu v oblasti lidského kapitálu. Rád bych v této souvislosti poukázal
na spolupráci VŠFS a dalších vysokých škol se skupinou Czech Coal. Mimo jiné je to
podpora úsilí o změnu vzdělanostní struktury v regionu Severních Čech, kde jsme
významným zaměstnavatelem. Jak jistě víte, tento region je postižen dlouhodobou vysokou
mírou strukturální nezaměstnanosti. Abychom tuto tendenci zvrátili nebo se o to alespoň
částečně pokusili, vyvíjíme zde společné projekty, a to jak v samotném vzdělávání, tak i třeba
v aplikovaném výzkumu. Příkladem je pro Českou republiku unikátní projekt monitoringu
faktoru udržitelného rozvoje, který bude představen dne 22. září 2005 na semináři spolužití
průmyslu a obcí v městě Most. Věříme, že prostřednictvím správného investování do této
sociální a vzdělanostní infrastruktury můžeme přispět k tvorbě atraktivnějších životních
podmínek pro místní obyvatele i pro potenciální migranty do regionu a tudíž si i jako
podnikatelský subjekt zlepšit výchozí prostředí pro naše podnikání. Spolupráce s vysokými
školami je toho jedním z hlavním nástrojů. Přeji proto i této konferenci, aby byla tak živou a
inspirativní výměnou zkušeností jako je naše spolupráce s vysokoškolskými vědci, pedagogy
a studenty.

Vystoupení Jana Březny, ředitele personálního úseku společnosti Kooperativa,
pojišťovna, a. s.
Pojišťovna Kooperativa je leadrem českého trhu v oblasti pojišťovnictví a se svými 3 500
zaměstnanci patří k poměrně významným „hráčům“ na tomto trhu – i co se týká pohledu
počtu zaměstnanců a spolupracujících osob. Naše společnost je nejen partnerem této
konference, ale i Vysoké školy finanční a správní, a to z důvodu významného založení trhu na
úrovni zaměstnanců a na úrovni lidského kapitálu, kterým disponuje, přičemž toto umožnilo
naší společnosti dosáhnout postavení, ve kterém se nyní nachází a umožňuje naší společnosti
další vzestup. Nejsou to ani tak finanční produkty, které nabízíme na trhu, jako lidé, kteří tyto
produkty prodávají, poskytují poradenství našim zákazníkům a jsou partnery – věřím, že řadě
z Vás. Doufám, že řada příspěvků, které zde dnes budou prezentovány zodpoví věčně
nezodpovězené otázky na téma investice do lidského kapitálu, jak spočítat efektivnost
investované koruny do vzdělávání, aby se pokud možno zhodnotila a vrátila zpět. Doufám, že
konference na téma „Lidské zdroje“ se bude konat i v příštím roce, přičemž Kooperativa by se
ráda opět zúčastnila jako partner, abychom v rámci partnerství s VŠFS mohli co nejlépe
provázat podnikatelský sektor se sektorem vysokoškolským a spojili školství s praxí,
s průmyslem, s finanční sférou tak, aby absolventi těchto institucí byli co nejlépe připraveni
pro praktické nasazení.
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Vystoupení doc. Dr. Karla Riegla, CSc., ředitele Psychologického ústavu UK
V úvodu bych chtěl říci, že je opravdu radostné spolupracovat s Vysokou školou finanční a
správní, jejíž činnost je velmi progresivní, a to např. tím, že podpořila vydání knihy Adama
Smithe „Teorie mravních citů“, která je jednou z příčin, proč si myslím, že zakladatelé
ekonomické vědy byli napůl i psychology, protože právě tato kniha zakládá tento předpoklad.
Chtěl bych zmínit citát anglického ekonoma Manna: „Jestliže se díváme na rolníka, který
kráčí po poli a rozhazuje drahocenné obilí napospas větru a myším, pak si musíme myslet, že
se asi zbláznil, teprve když na jaře vzejde osivo, vidíme smysl tohoto konání.“ Jinými slovy
Adam Smith zde poukazuje na systémové pojetí investic a já bych v tom viděl i analogii
k systémovým investicím do vzdělání, o čemž právě tato konference pojednává. Rád bych
ještě poděkoval za účast na navazující konferenci „Absurdity in the Economy“, kdy
Psychologický ústav UK a Česká asociace psychologů práce a organizace jsou
spoluorganizátory, přičemž vlastním nositelem této konference je Mezinárodní asociace pro
výzkum v ekonomické psychologii (IAREP) a jsem velmi rád, že Vysoká škola finanční a
správní se k tomuto aktivně připojuje, v čemž bych viděl i posun ekonomického paradigmatu,
jímž se ekonomie otevírá psychologii a doufám, že i my Vám budeme důstojnými partnery.

Vystoupení PhDr. Miloslava Šolce, předsedy České asociace psychologů práce a organizace
Nejprve bych se rád zmínil o důvodech partnerství mezi Vysokou školou finanční a správní a
Českou asociací psychologů práce a organizace, které vzniklo díky Ing. Antonínu Koláčkovi,
který byl tzv. spiritus agens pro vytvoření tohoto partnerství. Téma lidský kapitál a vzdělávání
pro naši společnost bylo velmi lákavé téma a my jako jedna ze 45 aplikovaných
psychologických disciplín máme k tomuto tématu opravdu co říct – např. pedagogická,
personální či ekonomická psychologie. Doufáme, že i když toto partnerství bylo tento rok
poprvé, tak není naposledy, neboť jsme se již vzájemně dohodli, že v naší spolupráci budeme
pokračovat na bázi tzv. summer school (letní školy), která by od příštího roku měla být
pravidelně organizována s Vysokou školou finanční a správní, a to pro celou střední Evropu
v oblasti ekonomické psychologie. I když ekonomická psychologie je poměrně mladá
psychologie, tak ve světě již probíhá 30. ročník kongresu IAREP, přičemž se tento rok poprvé
podařilo jej uspořádat v České republice a myslíme si, že toto je jeden z oborů, který má
velkou perspektivu. Jsem opravdu velmi rád, že jej bude Vysoká škola finanční a správní
zabezpečovat. Další spolupráce se bude týkat pomoci etablovat předmět psychologie v rámci
Vysoké školy finanční a správní a pomůžeme nastartovat nové disciplíny, které jsou velmi
důležité, včetně tzv. cross cultures psychologie (mezi-kulturní psychologie), která je pro
ekonomické pole velmi důležitá.

Investice do lidského kapitálu a jejich „zhodnocení“
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Tato konference, již osmá v pořadí, je věnována problematice lidského kapitálu, přesněji
problematice investování do lidského kapitálu. Tradičně bývá v této souvislosti soustředěna
pozornost na otázku efektivnosti a zejména návratnosti těchto investic. Tímto směrem byly
orientovány i výzkumné aktivity pracovníků a spolupracovníků Vysoké školy finanční a
správní v rámci řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky v uplynulém
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období. Základním problémem ovlivňujícím podstatným způsobem právě „efektivnost“
investic do lidského kapitálu, ale v konečném důsledku i „návratnost“ těchto investic, je
otázka způsobu jejich zhodnocení.
Většina diskusí, která se týká lidského kapitálu, zdůrazňuje právě úlohu vzdělání jako
způsobu nejracionálnějšího zvýšení jeho hodnoty. (Vzdělání, znalosti a schopnost jejich
využití však zcela obsah pojmu „lidský kapitál“ nevyčerpávají.) „Lidský kapitál“, na rozdíl od
všech ostatních forem kapitálu, má tu vlastnost, že je neoddělitelný od svého nositele konkrétního člověka. Jeho hodnota, či možnost zhodnocení, je mimo jiné podmíněna i
zdravím, fyziologicko psychickými dispozicemi svého nositele. Důraz kladený v různých
koncepcích lidského kapitálu právě na oblast vzdělávání byl a neustále je tak velký, že
v mnoha studiích a úvahách je kladeno mezi pojmy lidský kapitál a vzdělání prakticky
rovnítko. Gary Becker ve svém slavnostním projevu při příležitosti udělení hodnosti „doctor
honoris causa“ v Praze v roce 1995 mimo jiné uvedl: „Byl proveden odhad, že lidský kapitál vzdělání, zvyšování odborné kvalifikace, jakož i další formy školení, a zdraví - tvoří kolem 80
procent kapitálu nebo celkového národního bohatství v USA a jiných vyspělých zemích.“1 Již
tato skutečnost sama o sobě je dostačující k tomu, aby se problematika lidského kapitálu stala
nejen předmětem teoretických či akademických diskusí, nýbrž aby se dostala do centra zájmu
národohospodářů a především politiků.
Rovněž základní dokumenty přijaté Radou Evropské unie (a následně i jejich konkretizace
v materiálech Evropské komise) charakterizují oblast vzdělání jako sféru, v níž se rozhoduje
o perspektivní, dlouhodobé (trvalé) konkurenceschopnosti Evropy.2 V této souvislosti se
stále výrazně poukazuje na změny v postavení, úloze a cílech vzdělávání, souborně
označovaných termínem „celoživotní vzdělávání (učení)“.3 Jde o reakci na skutečnost, že
v současné době dochází v důsledku technických, technologických (ale i strukturálních a
organizačních) inovací k velmi „rychlému“ zastarávání, především profesních faktických
poznatků, znalostí a vědomostí, což vede k nutnosti poznatky získané v rámci počátečního
(formálního - školní, včetně vysokoškolského) vzdělávání nejen průběžně doplňovat, nýbrž i
pravidelně (řízeným) studiem tyto již získané poznatky (relativně) uceleným způsobem
obnovovat.
Nahlížíme-li na vzdělávání jako na jádro a určující stránku lidského kapitálu, lze, při určitém
zjednodušení, vytipovat přibližně čtyři závažné problémové okruhy. První z nich je možno
označit jako otázku financování vzdělávacích aktivit, dalším problémovým okruhem, který
úzce souvisí s otázkou financování vzdělání je problém, který můžeme označit jako
„univerzální dostupnost vzdělání“. Velmi obsáhlou a vnitřně značně diferencovanou
problematiku představuje oblast obsahu, vnitřního strukturálního uspořádání a fungování
vzdělávací soustavy jako celku. Právě zde se do značné míry rozhoduje o efektivnosti
investic do vzdělávání. Čtvrtou, tedy poslední (avšak nikoliv co do svého významu) je oblast
zhodnocení vzdělání - lidského kapitálu v reálné hospodářské a společenské praxi.
Pokud se týká problematiky financování vzdělávání, je nutno poznamenat, že tato
problematika je středem pozornosti nejen odborníků na problematiku vzdělávání, nýbrž
1

Pavlík J. (editor): Gary Becker v Praze, Liberální institut, Praha 1995.
Tak je například oblast vzdělávání charakterizována v dokumentech vztahujících se k „Lisabonské strategii“. I
když některé „příliš ambiciózní cíle“ této strategie byly počátkem roku 2005 korigovány, důraz na závažnou roli
a kvalitu vzdělání je trvalou a stále aktuálnější součástí evropské politiky ve vztahu k rozvoji lidského
potenciálu.
3
Viz směrnice Evropské komise o celoživotním učení.
2
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v první řadě ekonomů a velmi intenzivně rovněž politiků. Téměř všechny náměty a návrhy,
týkající se jakýchkoliv změn i inovací v oblasti dosavadního způsobu financování zejména
terciárního (post sekundárního) vzdělávání, včetně ucelených koncepčních projektů, se staly
velmi rychle předmětem politických diskusí. Netýká se to jen České republiky, nýbrž
podstatné většiny zemí a to nejen evropských.
V České republice byla tato problematika natolik „aktuální“, že kdykoliv padl termín
„reforma terciárního vzdělávání“, vždy šlo v první řadě o „reformu jeho financování“.
Proto byla této tématice věnována mimořádná pozornost v rámci řešení již zmíněného
výzkumného projektu a budou mu věnovány některé z dalších referátů, které budou
informovat o dosažených výsledcích, proto se omezíme pouze na několik poznámek k této
problematice. Otázka financování, zejména terciárního vzdělávání, souvisí v teoretické
rovině především s odpovědí na otázku, do jaké míry je terciární (vysokoškolské) vzdělání
veřejným či soukromým statkem. Stanoviska zdůvodňující nutnost financování terciárního
vzdělávání z „veřejných zdrojů“ (státního rozpočtu) vychází zřejmě z předpokladu, že
vzdělání jako celek (tj. včetně terciárního - vysokoškolského) je zcela jednoznačně veřejným
statkem. Naproti tomu zastánci „vícezdrojového“ financování terciárního vzdělání ve většině
případů diferencují mezi „základním vzděláním“, které je soukromým statkem. Z toho
vyvozují oprávněnost jeho financování (aspoň částečné) ze strany vzdělávaných.4
Otázka vícezdrojového financování terciárního, především vysokoškolského vzdělání se stala
předmětem diskusí u nás již koncem 90. let minulého století. Obecným nedostatkem těchto
diskusí byla skutečnost, že termín „vícezdrojové financování“ byl zpravidla redukován buď
na problematiku „placení školného“ na vysokých školách nebo na rozložení finančních
nákladů pouze na „dva“ zdroje a to stát (státní rozpočet) a vzdělávané, tedy studující na
vysokých školách.5 Domníváme se, že redukovat vícezdrojové financování na uvedené dva
subjekty je přinejmenším silně zjednodušující jednostranností. Bylo by vhodné vytvořit
odpovídající podmínky motivující zejména subjekty z podnikatelské sféry k tomu, aby se
podílely na financování vzdělávacího procesu. Podle všeobecně převládajícího názoru jsou
investice do lidského kapitálu ve srovnání s jinými (investicemi do fyzického kapitálu) daleko
bezpečnější. Je otázkou, proč se potenciálním investorům jeví dosud jako „neatraktivní“.
Jedna z příčin může spočívat v neexistenci dostatečně transparentních způsobů měření
návratnosti těchto investic v konkrétních individuálních případech.6
Pokud považujeme (terciární - vysokoškolské) vzdělání za převážně soukromý statek, pak
zřejmě existují jak ekonomické, tak morální důvody k finanční participaci vzdělávaných
(studentů) na úhradě jeho nákladů. Řada analytických studií ukazuje, že ani v sociálně
diversifikované společnosti by jejich participace (formou školného) nutně neznamenala
4

„Z mého pohledu základní vzdělání patří více do oblasti veřejných statků. Vyšší vzdělání je pro mne typickým
soukromým statkem, a nemyslím si, že by měli daňoví poplatníci financovat vyšší vzdělání někoho jiného.
Jediným problémem je otázka transformační strategie – zda přeměnit vyšší vzdělání přes noc na plně placené
nebo začít zvolna, zavést částečný poplatek“. Názor Václava Klause v diskusi s G. Beckerem v roce 1995. In.
Pavlík J. ed.: Gary Becker v Praze, str. 53.
5
Za beze sporu zajímavou lze označit z tohoto hlediska situaci studentů soukromých vysokých škol. Nejen že
nesou ve formě školného podstatnou část na své vysokoškolské studium, nýbrž formou daní přispívají na
uhrazení nákladů studentů veřejných vysokých škol. Vezmeme-li v úvahu, že na soukromých vysokých školách
studuje v současné době více než 16 tisíc studentů (tj. téměř 6,15 % všech vysokoškolských studentů v České
republice), nejde o zanedbatelnou záležitost.
6
Studie potvrzující vysokou korelaci mezi výší investic do lidského kapitálu a tempem rozvoje příslušné národní
ekonomiky v určitých (delších) časových obdobích nejsou zřejmě pro individuálního investora dostatečně
motivující argumentací.
11

bariéru v přístupu ke vzdělávání pro sociálně slabší vrstvy.7 (Této problematice budou rovněž
věnována některá z dalších vystoupení.)
V současné době, ani perspektivně, nelze vyloučit ve struktuře financování terciárního
vzdělávání podíl financí z veřejných zdrojů. Otázka, jíž je věnována pozornost jak ze strany
reprezentace především z jiných vysokých škol, tak i ze strany státních orgánů, se však týká
struktury, forem a odpovídajících mechanismů zajišťující, aby tyto finanční prostředky byly
umisťovány na „správná místa“ tím nejoptimálnějším způsobem. Cílem eventuálních
změn (či reformy) ve financování vysokých škol ze strany státu by mělo být zvýšení
kvality a posílení jejich konkurenceschopnosti, projevující se mimo jiné ve zvýšení
uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce.
Další okruh problémů je spojen s otázkou univerzální dostupnosti vzdělání. Jde o záležitost,
která je daleko složitější, než se jeví při běžném přístupu. Velmi často se celá tato
problematika redukuje, ve spojení i se zmíněným „zavedením školného“ na vysokých
školách, na otázku „nedosažitelnosti“ (z finančních důvodů) vysokoškolského studia pro
zájemce ze sociálně slabších vrstev. Určitou reakcí na takovýto zjednodušený přístup by bylo
zpracování i příprava takových systémů „půjček na studium“ s odloženým způsobem placení,
který podle svých autorů tuto bariéru odstraňuje. V současné době má své stoupence a
odpůrce jak v odborných, tak i politických kruzích.
Jako další závažný problém z této oblasti lze uvést skutečnost, na níž upozorňuje v posledním
období řada analytických studií, totiž že daleko větší (až „násobně“) pravděpodobnost
vstupu do terciárního vzdělávání mají žáci pocházející z prostředí (rodin), kde některý
z rodičů získal vysokoškolské vzdělání, než žáci pocházející z rodin, jejichž další členové
dosáhli nejvýše „základního“ vzdělání. Je víceméně obecně známo, že hodnotová orientace
primárních společenských skupin (rodin), v nichž převažují (či určující pozici zaujímají)
osoby s vysokoškolským vzděláním, výrazně preferuje vzdělání jako hodnotu (na rozdíl od
prostředí, kde rozhodující pozice zaujímají osoby s nejvýše základním vzděláním), ale nelze
říci, že právě tento fakt determinuje reálně existující vyšší počet vysokoškolských studentů,
pocházejících z rodinného „vysokoškolského“ zázemí.8
Zvláštní pozornost si zasluhuje otázka dostupnosti odpovídajícího stupně vzdělání pro
společensky znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Jde o problém, kterému je věnována
velká pozornost nejen v rámci České republiky, nýbrž téměř ve všech zemích Evropské unie.
V převážné většině se tato problematika týká oblasti základního, středního a středního
odborného vzdělání. Cílem je nalézt takové odpovídající formy vzdělání (a způsoby jejich
realizace), které by umožnily získat odpovídající občanskou a především odbornou kvalifikaci
umožňující těmto občanům zvýšit perspektivu jejich uplatnitelnosti na trhu práce i aktivní
participaci na občanském (eventuálně veřejném) dění.
Odstranění „bariér“ v přístupu ke vzdělávání se nevztahuje jen k mladé generaci či sféře
„počátečního vzdělávání“,9 nýbrž týká se v plném rozsahu všech věkových skupin populace.
Jde především o formy „dalšího“ vzdělávání (neformálního či informálního), ale i
7

Existují projekty systémů „půjček na studium“, které tento problém řeší.
Údaje uvedené ve statistických ročenkách potvrzují, že například v Praze, kde byl v letech 1992-1993 téměř
dvojnásobný podíl dospělé populace s vysokoškolským vzděláním, než byl průměr zbytku republiky, roste počet
vysokoškoláků rychleji než v ostatních regionech.
9
„Počátečním vzděláváním“, v souladu s ostatními dokumenty vztahujícími se k problematice zejména
celoživotního učení, chápeme veškeré vzdělávací aktivity předcházející prvnímu vstupu na trh práce.
8
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vzdělávacích aktivit s výraznými formálními charakteristikami. Aktuálnost a doslova nutnost
rozvoje a zajištění nejširšího přístupu k těmto vzdělávacím formám vyniká zvážíme-li, že za
posledních deset let ve vyspělých zemích došlo přibližně k 80 % obměně technického
vybavení a technologických postupů, zatímco se za tu dobu obměnilo „tj. nově nastoupilo“
pouze necelých 20 % celkové pracovní síly.10 Význam co nejširšího přístupu k dalšímu
vzdělávání, stejně jako ucelená koncepce celoživotního učení je zvýrazněna i dalšími
skutečnostmi. Člověk, který zakončil své počáteční vzdělání (na vysokoškolské úrovni) ve
věku 25 let, má před sebou reálnou perspektivu čtyřiceti let ekonomicky aktivního
života. Za tuto dobu se s vysokým stupněm pravděpodobnosti několikrát změní obsah i
charakter znalostí potřebných k výkonu jeho profese. Znamená to nejen vytvořit podmínky,
tj. možnost celoživotního učení, nýbrž i dostatečně funkční systém motivací. Přitom jde o
oblast, kde Česká republika v současné době (i když je již více než rok plnoprávným členem
Evropské unie) výrazně zaostává za průměrem zemí EU. Podle údajů Ústavu informací ve
vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání je v České republice zapojeno 25 % dospělé
populace, zatímco průměr zemí Evropské unie je 40 %. Lze předpokládat, že nový zákon o
„dalším vzdělávání“, který připravilo Ministerstvo školství a je v současné době projednáván,
může vytvořit určitý vnější rámec pro zlepšení situace v tomto směru. Samotné zlepšení
situace však bude záviset především na tom, do jaké míry budou připraveni jak odborníci
z oblasti vzdělávání, tak podnikatelská sféra a konec konců i ti, kterým tento zákon, jak
předpokládáme, připraví optimálnější podmínky pro účelné, aktivní další vzdělávání, tyto
možnosti realizovat. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že další vzdělávání v systému
celoživotního učení se netýká jen těch, kteří získali vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání,
nýbrž principiálně celé populace, tedy i těch, pro něž počáteční vzdělání bylo ukončeno na
základní úrovni.
V souvislosti se zdůrazňováním funkce a významu celoživotního učení je nutno věnovat
pozornost i těm, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání, aniž by ukončili
příslušný formalizovaný vzdělávací stupeň. I zde je třeba diferencovat mezi těmi, kteří
neukončili základní vzdělávání a těmi, kteří z různých důvodů (ne vždy primárně
prospěchových) neukončili vyšší - střední stupeň školního vzdělávání. I pro tyto skupiny
(které v některých regionech - např. severní Čechy - představují, co do počtu, nikoliv
zanedbatelné skupiny populace) je vhodné ve struktuře aktivit dalšího vzdělávání vytipovat a
realizovat takové z nich, které vyústí ve zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Výraznou
úlohu v tomto směru mohou sehrát především učiliště, odborná učiliště a integrované střední
školy. Ve značné části případů se jedná o občany pocházející ze společensky znevýhodněných
skupin. Příprava a participace na realizaci vzdělávacích aktivit, určených této části populace,
může být významným příspěvkem ke zlepšení celkové situace v oblasti lidského kapitálu,
především v jeho „nejproblémovějších“ částech.
Oblastí, v níž se výrazným způsobem rozhoduje o efektivitě investic do lidského kapitálu, je
vnitřní struktura a organizace institucí zajišťujících vzdělávací proces. Pokud jde o
oblast základního a středního školství, vytvořil nově přijatý školský zákon příznivější
podmínky pro rozvoj individuální aktivity a optimálnější využití potencí jednotlivých škol a
školských zařízení. Především zavedení systému „rámcových vzdělávacích programů“ a na
jejich základě zpracování vlastních (individuálních) učebních programů jednotlivými školami,
vytváří odpovídající prostor pro pružnější reagování na posuny v obsahu výuky
jednotlivých oborů či předmětů, k nimž došlo na základě rozvoje poznání v příslušném
oboru, tak i na základě měnících se potřeb trhu práce. Do jaké míry bude této možnosti
využito, závisí především na schopnosti a kvalitě pedagogických sborů jednotlivých škol.
10

Viz vystoupení P. Mareše na konferenci ke znalostní ekonomice v dubnu 2004. In: Znalostní ekonomika,
sborník z Národního fóra, Bankovní akademie, Praha 2004, str. 8.
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Nový školský zákon (561/2004) uvádí rovněž (§ 44), že „Základní vzdělání vede k tomu, aby
si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení“. Ještě výrazněji se potřeba rozvoje této, po výtce, metodologické kompetence týká
středního a vyššího odborného vzdělávání. Nutnost rozvoje metodologické kompetence byla
zdůrazněna i v obsáhlé studii Národního vzdělávacího fondu „Strategie rozvoje lidských
zdrojů pro Českou republiku“. Dosud však v této oblasti šlo spíše o deklarování a verbální
prosazování těchto beze sporu potřebných změn, než o jejich realizaci. Podobně jako v jiných
oblastech, výrazná změna k lepšímu i zde závisí zejména na kvalitě, schopnostech a i
motivaci „lidského činitele“, v tomto případě příslušných pedagogů.
K určitým změnám došlo v uplynulém období v organizaci a struktuře terciárního vzdělávání.
Od tohoto akademického roku téměř všechny vysoké školy univerzitního typu přešly na
model „strukturovaného studia“. Základním typem studia se stává studium bakalářské, na
které navazují „návazné magisterské studijní programy“. Jako pozitivní lze ocenit skutečnost,
že vzrostl počet studujících v doktorských studijních programech a v uplynulém
akademickém roce vzrostl rovněž (i když ne příliš výrazně) i počet těch, kteří studium
v těchto programech úspěšně dokončili. V oblasti „neuniverzitních vysokých škol“ došlo
rovněž k určitým posunům. Až do minulého roku byly v tomto segmentu výhradně soukromé
vysoké školy. V tomto roce získaly akreditaci a začaly působit i první veřejné vysoké školy
neuniverzitního typu. Další změnou v této oblasti je skutečnost, že téměř čtvrtina z reálně
působících neuniverzitních vysokých škol získala akreditaci navazujících magisterských
studijních programů. Tím však dostala aktuálnější podobu otázka vzájemné prostupnosti
jak mezi jednotlivými školami stejného typu, tak mezi školami různých typů. Domníváme se,
že v oblasti české vysokoškolské soustavy existují v tomto směru značné rezervy i přesto, že
převážná většina škol již zavedla standardní evropský kreditní systém, jehož účelem, mimo
jiné, je podpořit mobilitu studentů mezi jednotlivými školami.
Závažnost tohoto problému vystupuje do popředí zejména ve srovnání s předními zeměmi
Evropské unie, kde je otázka vzájemné prostupnosti škol (včetně škol různého typu) i na
mezinárodní úrovni řešena daleko účelněji než u nás. Dalším momentem, podtrhujícím
závažnost tohoto problému, je i jeden z cílů často vzpomínané „Boloňské deklarace“, který
předpokládá, že v budoucnu každý student v terciárním sektoru vzdělávání absolvuje část
svého studia mimo svoji „původní“ školu, především v zahraničí (a to rovněž, ne nutně, na
„jedné“ zahraniční vysoké škole).11 Mají-li se české vysoké školy, a zejména jejich studenti,
podílet na rozvoji té mezinárodní mobility, která nepochybně je výrazným příspěvkem
ke zvýšení kvality jejich vzdělání i rozvoji klíčových kompetencí, jejichž význam se neustále
jak v odborných studiích, tak i v oficiálních dokumentech zdůrazňuje, je nutno přistoupit
k řešení otázky vzájemné prostupnosti mezi jednotlivými vysokými školami v České
republice daleko energičtěji.
Změny v terciární sféře vzdělávání se netýkají pouze strukturálních a organizačních aspektů.
V první řadě jde o změny v charakteru vysokoškolského studia a v celkovém pojetí činností
vysokých škol. V této souvislosti je nutno zejména zdůraznit úlohu terciárního vzdělávání
jako „finalizačního“, posledního vzdělávacího stupně před vstupem na trh práce. V této
souvislosti je nutno položit důraz především na rozvoj klíčových kompetencí odpovídajících
charakteru poslání vysokoškolské kvalifikace. Vysokoškolské vzdělání, odborné
vysokoškolské vzdělání nelze ztotožňovat s profesní přípravou v užším slova smyslu. Jeho
11

V souvislosti s rozvojem neuniverzitních vysokých škol dochází ke stagnaci a v posledních dvou letech (byť
k nevýraznému) poklesu počtu studentů na vyšších odborných školách.
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poslání je daleko širší. Je ve své podstatě sjednocením zvládnutí komplexního a širokého
základu studovaného vědního oboru a požadavků hlubokých teoretických a odborných
znalostí v určitém zaměření či specializaci. Odborné zaměření, eventuálně specializace, je
v tomto smyslu vyústěním odpovídajících teoretických znalostí.
Mezi vzpomínanými klíčovými kompetencemi zaujímá ústřední místo to, co můžeme označit
jako metodologickou funkci. Jestliže v „pre-terciárním“ vzdělávání je zpravidla
charakterizována tezí „naučit se učit“, v případě terciárního, zejména vysokoškolského
studia, nejde jen o posílení a rozvoj schopností získat nové poznatky a znalosti, nýbrž umět je
v pravém slova smyslu vytěžit. Výsledkem takto pojatého metodologického přístupu je
nikoliv nutno „aplikovat teoretické poznatky v praxi“, což bylo a ještě v dnešní době je,
zejména ze strany „praxe“, uváděno jako hlavní cíl vysokoškolského studia, nýbrž zvládnutí a
rozvoj schopností či umění „vyvozovat z teoretických poznatků a znalostí praktické
závěry“. Tak přispívá moderně koncipované vysokoškolské vzdělání s dominancí
metodologické orientace daleko výraznějším způsobem k překonání striktní hranice mezi
studiem a budoucím pracovním uplatněním, než „zacvičováním“ absolventa v konkrétních
praktických profesních dovednostech.12
V neposlední řadě je nutné věnovat důraznou pozornost vzájemnému propojení změn
probíhajících v jednotlivých součástech školské soustavy, tj. v oblasti základního,
sekundárního, terciárního vzdělávání a současně se soustředit i na organickou vazbu
„počátečního“ a „dalšího“ vzdělávání. (Instituce a zařízení „školské soustavy“, včetně
vysokých škol mají své významné a nezastupitelné místo i ve sféře „dalšího vzdělávání“.)
Nedosažení odpovídající návaznosti a provázanosti vesměs pozitivních změn, které probíhají
v jednotlivých oblastech vzdělávání, může výrazně znehodnotit investice do lidského kapitálu
a snížit i jeho celkovou hodnotu.
Z hlediska perspektivy vývoje ekonomiky a společnosti se jeví vzrůstající počet těch, kteří
absolvují kvalitní, zejména terciární - vysokoškolské vzdělání nejen jako pozitivum, ale
perspektivně i jako nutný předpoklad k udržení či zvýšení konkurenceschopnosti našeho
lidského potenciálu. Podstatné je, aby se tato skutečnost promítla i do zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky jako takové. V této souvislosti vyvstává otázka, zda
samotná struktura pracovních míst v naší ekonomice se mění takovým směrem a
s dostatečnou rychlostí, aby umožnila odpovídající uplatnění tomuto zvyšujícímu se počtu
pracovníků zejména s vysokoškolskou kvalifikací. Lze uvést řadu jednotlivých příkladů
podniků a podnikatelských aktivit, které svůj rozvoj jednoznačně spojují s perspektivou
zvýšení podílu vysoce a to převážně vysokoškolsky kvalifikované pracovní síly. Na druhé
straně se ale můžeme setkat s investory, kteří realizují podnikatelské záměry vyžadující
především pracovní sílu pouze se základním vzděláním a profesní kvalifikaci spíše „zaučen“
než „vyučen“, eventuálně i nekvalifikovanou pracovní sílu. Na tuto skutečnost poukazují i
„SWOT - analýzy“, které jsou součástí rozvojových programů zpracovávaných regionálními
orgány. Zde mezi „riziky“ se v několika případech (kromě jiného) uvádí i „rozvoj výrob
náročných na levnou pracovní sílu“, tj. „přenos neatraktivních a zastaralých výrob z ciziny“.
V některých regionech dochází k něčemu, co připomíná uzavřený kruh. Protože je na trhu
dostatečný počet především nekvalifikované pracovní síly nebo pracovní síly s velmi nízkou
12

V této souvislosti je vhodné vyjádřit určité politování nad skutečností, že matematika přestala být povinnou
součástí „státní“ části maturit. Nepopíráme, že v oblasti výuky matematiky bylo potřebné přistoupit k určitým
změnám. Ty se však, podle našeho názoru, měly týkat spíše výrazné modernizace výuky matematiky, než tzv.
„liberalizace“ přístupu k jejímu studiu.
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kvalifikací, je v těchto regionech vítán „vstup“ takových podniků, které dokáží vytvořit pro
tuto volnou pracovní sílu odpovídající pracovní místa. Tím ale dochází k nepříznivému vývoji
v oblasti struktury pracovních pozic, zvyšuje se či reprodukuje se počet takových pracovních
pozic, které nevyžadují a také neumožňují uplatnění kvalifikované pracovní síly.
Je zřejmě, že pokud by tyto vývojové trendy zesílily, bylo by veškeré úsilí o zhodnocení
investic do lidského kapitálu a zejména do vzdělávání i efektivita a návratnost těchto investic
výrazně ohroženo. Současně s cílenou a systematickou podporou investic do lidského kapitálu
je nutno odpovídajícím způsobem podporovat i vytváření předpokladů pro jeho zhodnocení,
tj. odpovídající strukturu pracovních pozic. Proto významným příspěvkem k realizaci kroků
směřujících ke zhodnocení a optimálnímu využití lidského kapitálu by bylo důsledné
provedení analýzy vývoje struktury pracovních pozic v České republice z hlediska jejich
náročnosti, či vytváření prostoru pro realizaci vysoce kvalifikované pracovní síly. Na tuto
skutečnost poukazuje, mimo jiné, i G. Becker - „Je samozřejmé, že lidský kapitál
neposkytuje hospodářství příliš velký užitek, pokud kvalifikovaná lidská pracovní síla
není efektivně využívána. Jestliže je organizace výroby neefektivní, lidé budou v důsledku
špatného systému zainteresovanosti volit nesprávné specializace.“13
Efektivnost investic do lidského kapitálu, stejně jako jeho zhodnocení, není jen imanentní
záležitostí sféry vzdělávání ani způsobu a formy financování vzdělávacího procesu. Je
výrazně ovlivněna celkovou organizací a reálně fungujícími mechanismy hospodářského
i politického života. Proto, i když jádrem našeho zájmu je, a perspektivně i bude,
problematika investic do lidského kapitálu a otázky jeho zhodnocení, bude nutno dát dalšímu
výzkumu této problematiky do značné míry širší rámec. Jsem pevně přesvědčen, že k jeho
formování, mimo jiné, přispěje i dnešní konference.

13

J. Pavlík (ed.): Gary Becker v Praze, Liberální institut, Praha 1995, str. 32.
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I. NOVÉ TRENDY A SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU V OBLASTI LIDSKÉHO
KAPITÁLU
„Education and the Development of Human Capital in Emerging Economies”
Marie A. Cini, Ph.D.,Fernando Leon Garcia, Ed.D.
City University (Bellevue, Washington)
Internationalization of Higher Education
• Student mobility
•

Faculty mobility

•

Curriculum

•

Programs

•

E-mobility

Student Mobility
•

Enrollment of foreign students
– Regional perspective
• Europe (840,000)
• North America (520,000)
– Country perspective
• USA (30 %)
• UK (14 %)
• Germany (13 %)
• France (9 %)
• Australia (7 %)

•

Enrollment of foreign students
– Regions of origin
• Asia (43 %)
• Europe (35 %)
• Africa (12 %)
• North America (7%) and South America (3 %)
–

Countries of origin
• China (124,000)
• Korea (70,523)
• India (61,179)
• Greece (55,074) and Japan (55,041)
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International Students in the US

Rank Place of Origin
World Total
1
India
2
China
3
Korea
4
Japan
5
Taiwan
6
Canada
7
Mexico
8
Turkey
9
Indonesia
10
Thailand

2001/02
582,996
66,836
63,211
49,046
46,810
28,930
26,514
12,518
12,091
11,614
11,606

2002/03
586,323
74,603
64,757
51,519
45,960
28,017
26,513
12,801
11,601
10,432
9,982

2003/04
572,509
79,736
61,765
52,484
40,835
26,178
27,017
13,329
11,398
8,880
8,937

2003/04
% Change
-2.4
7
-5
2
-11
-7
2
4
-2
-15
-11

Student Mobility*
• Asia: full degree or degree completion
•

Europe, North America: one year or one semester, one quarter or one summer,
condensed sessions

Internationalization of Higher Education
•

Program and Institutional Mobility*
–

Capacity building

–

Development of trained professionals

–

Improvement of the quality of higher education

Internationalization of Higher Education
•

Institutional Mobility
–

Top tier: few and very focused

–

Comprehensive: more numerous and growing

Program Mobility as Investment
• Central and Eastern Europe
– Slovakia
– Czech Republic
– Greece
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•
•

Asia
–

China

Latin America
– Brazil
– Mexico

Central and Eastern European Indicators
Tertiary
GDP
Students
GDP
per
Population [7]
Tertiary
Growth GDP[3] capita Type of
between (2001- Education
[5]
[3]
Country [3]
Economy[4] Population[3] 0 -14 [5] 2002)
Ratios [7]
$10.44
High
283.23
60.8
16
3.0% trillion $34,637 Income
million
million
million 81.4%
USA
Upper
$32.5
Middle
5.38 million 948,696
152,182 32.1%
Slovakia 4.2% billion $6,049 Income
$197
High
1.54
10.96 million million
527,959 68%
Greece 3.7% billion $17,780 Income
Upper
$89.6
1.53
Middle
Czech
10.2 million million
284,485 34%
Republic 2.0% billion $8,793 Income
Lower
$57.2
1.08
Middle
7.84 million million
228,394 38%
Bulgaria 4.3% billion $1,508 Income
Lower
$56.9
3.62
Middle
21.7 million million
582,221 30%
Romania 4.9% billion $2,623 Income
[1] StatsCan
[4] International Bureau of Education - UNESCO: http://nt5.scbbs.com/
[7] World Bank Educational Statistics: http://devdata.worldbank.org/edstats
Program Mobility as Investment
•

Central and Eastern Europe
–

Slovakia: Vysoka Skola Manazmentu/City University
• Established in the 1990s
• Locally accredited
• Over 3,000 students
• Local or dual degrees
• Over 2,150 graduates (80 % undergraduate)
• Accreditation reaffirmed
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Program Mobility as Investment
• Central and Eastern Europe
–

Czech Republic: Vysoka Skola Financi a Spravni/City University
• Largest private higher education institution in CR
• Locally accredited
• Over 3,000 students
• CU MBA program; CU BSBA to follow

–

Greece: Technological Educational Institute, Piraeus
• One of the largest TEIs in Greece
• CU MS in Project Management
• Ministry of Education approval for Fall 2005 start

China Indicators
Tertiary
GDP
Students
GDP
per
Population [7]
Tertiary
capita Type of
Growth
between (2001- Education
GDP[1] [1]
Ratios [7]
Country [1]
Economy[4] Population[1] 0 -14 [1] 2002)

USA

3.0%

$10.44
High
trillion $34,637 Income

283.23
million

Lower
$1.4
Middle
trillion $1,090 Income

60.8
million

16
million 81.4%

289.2
million

12.1
million 13%

1.3 billion
China 9.1%
[1] StatsCan
[4] International Bureau of Education - UNESCO: http://nt5.scbbs.com/
[7] World Bank Educational Statistics: http://devdata.worldbank.org/edstats
Program Mobility as Investment
•

Asia
–

China: Beijing University of Technology/City University
• Joint MBA program locally accredited
• Established in the 1990s in Beijing
• On average over 300 students per quarter
• Over 1,000 graduates
• Boeing sponsored MBA offered in Beijing; expansion to Shanghai and
Guangzhou
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Latin America
Tertiary
GDP
GDP
Population Students
per
Type of
Population
Country Growth GDP[2][5]
between [7]
capita Economy[4] [2][3]
[2][3]
0 -14 [5] (2001[2][3]
2002)
$10.44
High
283.23
60.8
16
3.0% trillion
$34,637 Income
million
million
million
USA
Upper
$669
106.2
33.1
2.15
Middle
$6,300 Income
million
million
million
Mexico 3.1% billion
Upper
$148
39.1
10.1
1.92
Middle
$3,800 Income
million
million
million
Argentina 4.4% billion
Upper
$580
181.4
48.8
3.13
Middle
3.6% billion
$3,200 Income
million
million
million
Brazil
Upper
15.5
Middle
4.6% $96 billion $6,180 Income
million
4.1 million 452,177*
Chile
*Tertiary Students (2000-2001)
[2] The Economist 2005
[3] US Department of State Website: www.state.gov
[4] International Bureau of Education - UNESCO: http://nt5.scbbs.com/
[5] CIA Factbook Website: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook
[7] World Bank Education Statistics: http://devdata.worldbank.org/edstats
Program Mobility as Investment
•

Latin America
–

Brazil: Faculdades Pitagoras
• US style education adjusted to local context
• Locally accredited (MEC)
• Trilingual focus
• Over 3,000 students (Belo Horizonte and Ipatinga)

–

Mexico: CETYS Universidad/City University
• Top private institution in Northwest Mexico
• Locally accredited with over 5,000 students
• Dual degrees

Program Mobility as Investment
•

Common Elements
•

Local accreditation
21

Tertiary
Education
Ratios[7]
81.4%
21.5%
56.3%
18.2%
37.5%

•

Link to USA style education and/or accreditation

•

Local or dual degree

•

Local, USA and EU faculty

•

USA curriculum adjusted to local setting

•

Tuition sensitive to local conditions

Program Mobility as Investment
•

Some Reflections
• Shift in emphasis from primary to secondary education in emerging
economies (U. N. Human Development Report, 2001)
• Most developing countries underinvest in human capital (OECD
Technical Paper No. 211, 2003)
• Human capital investment through education increases the attraction of
foreign direct investment.
• Some models exist: Brazil, China, India—invest in education crucial to
national interests.

Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.

Vedenie ľudského kapitálu k zvládnutiu konkurencie zahraničných trhov práce
Ing. Peter Fašung
Úvod
V predchádzajúcich rokoch sa národohospodári pri realizácii politiky orientovanej na trh
práce zväčša museli sústrediť na riešenie problémov vzniknutých na národnom trhu práce.
Aktuálne už nemožno úzko vnímať len národný trh práce. Koncepcie usmerňujúce trh práce
už musia vziať do úvahy aj dianie na zahraničných trhoch práce. Pribudol totiž nový fenomén
v hospodárstve - konkurencia zahraničných trhov práce.
Súčasný ekonomicky globalizovaný svet sa vyznačuje obrovským medzinárodným obchodom
tovarov a služieb, medzinárodnou deľbou práce, medzinárodnými finančnými operáciami a v
neposlednom rade rozmachom transnacionálnych korporácií. Nemenej výrazným javom sa
stáva voľný pohyb výrobných kapacít. Podľa ekonomickej efektívnosti konkrétnej lokality
menia výroby (ale aj služby) svoje pôsobisko (hlavne z dlhodobého hľadiska). Efektívnosť
ľudských zdrojov determinuje mzdová úroveň v kontexte požadovanej kvalifikácie
pracovníkov, ale aj vládne bonifikácie pre vytvorené pracovné miesta. (Pritom sme svedkami
aktívnej medzivládnej súťaže v podmienkach pomoci zamestnávateľom vytvárajúcim nové
pracovné miesta.) Migrujúce kapacity pochopiteľne na seba viažu aj zamestnanosť v
„hostiteľských“ krajinách. Z toho vyplýva, že zahraničné trhy práce si, v dôsledku presunu
výrobných kapacít za výhodnejšími podmienkami, vzájomne konkurujú.
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Slobodný a prakticky bezbariérový presun voľných pracovných miest prináša so sebou
pozitívne i negatívne efekty. Tie sú teritoriálne odlišné. Pozitíva sa prejavujú v krajine, v
ktorej sa vytvoria nové pracovné miesta. Na druhej strane negatíva postihnú krajinu, ktorá
pracovné miesta stráca. Otázkou zostáva, aké možnosti ostávajú národohospodárom otvorené,
na riešenie problémov spojených s voľným presunom výrobných kapacít.
Vzdelávanie pracovnej sily ako možnosť reakcie na zahraničnú konkurenciu
Nastolená otázka je výzvou pre národohsopodárov do budúcnosti a istotne sa ponúkajú
viaceré spôsoby riešenia tejto problematiky. V nasledujúcom texte načrtnem svoj pohľad na
zvládnutie spomínaných skutočností, hlavne z dlhodobého hľadiska.
Vopred chcem odradiť iba od jedného prístupu k riešeniu. Konkrétne chcem vylúčiť
protekcionistický prístup. V žiadnom prípade by sa nemali využívať reštrikcie slobodného
pohybu výrobných kapacít s cieľom ochrániť domáce trhy práce. Pretože by boli zásahom do
trhovej slobody ktorú ponúka kapitalizmus všetkým hospodárskym subjektom. V konečnom
dôsledku by obmedzenia znižovali celkovú efektívnosť svetového hospodárstva.
Preto sa chcem zamerať na prístup akcentujúci adaptabilitu ľudského kapitálu na zmenené
podmienky na trhu práce v dôsledku zahraničnej konkurencie. Nasledujúca myšlienka je
základnou premisou uvedeného prístupu - pracovná sila musí byť natoľko kvalifikovaná,
vzdelaná a musí disponovať takými vlastnosťami, aby bola schopná samostatne reagovať na
akékoľvek ohrozenie pracovných pozícií v sektore v ktorom pôsobí zo strany zahraničnej
konkurencie. Príprava ľudských zdrojov na naznačenú kvalitatívnu úroveň v dlhodobom
horizonte zabezpečí zvládanie rizík vyplývajúcich zo zahraničnej konkurencie pre domáci trh
práce. Prevažná časť snáh o skvalitnenie pracovnej sily síce závisí od individuálneho snaženia
každého jednotlivca, ale k splneniu tohto cieľa môže svojimi opatreniami nemalou mierou
prispieť aj decízna sféra (vo väčšine krajín reprezentovaná centrálnou vládou). K dosiahnutiu
vytýčených mét možno navrhnúť nasledovné opatrenia.
Pri navrhovaní vládnych opatrení rešpektujem princíp trhového mechanizmu. Preto sa snažím
obmedziť priestor pôsobenia vlády na nutnú hranicu a minimalizovať zásahy do trhového
prostredia.
Primárnou oblasťou pôsobnosti vlády je oblasť vzdelávania. Na všetkých troch úrovniach
vzdelávacieho procesu verejného školstva (základnej, strednej a vysokoškolskej) musí
rozvýjať také vedomosti, schopnosti, zručnosti a vlastnosti, aké pomôžu pracovnej sile
reagovať na rizikové faktory na trhu práce.
Nemalou mierou musí vláda prispieť k rozšíreniu povedomia medzi verejnosťou o v
budúcnosti vyžadovanej novej kvalite kvalifikačných požiadaviek na pracovnú silu. To by
malo byť náplňou aktivít celoživotného vzdelávania.
Daľšou súčasťou vytvárania všeobecného povedomia je medializácia. Skladá sa z dvoch častí
- z oboznamovania občanov s možnými rizikami zo strany zahraničnej konkurencie (na ktoré
musia pracovníci už reagovať sami podľa svojich schopnosti) a z vytvárania verejne
prístupných konjunkturálnych štúdií a prognostických prehľadov, ktoré majú slúžiť občanom
na orientáciu a ako podklad pre rozhodovanie. V rámci vzdelávacieho procesu sa musí
sústrediť na to aby bola pracovná sila schopná obsiahnuť informačnú hodnotu týchto štúdií a
urobiť na základe nich adekvátne rozhodunutia.
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Mimoriadne dôležitou úlohou vládnych orgánov je stále pretváranie verejného vzdelávacieho
systému v súlade s očakávanými budúcimi podmienkami vyplývajúcimi z realizovaných
prognostických štúdií. Takiež musí prebiehať promptná adaptácia vzdelávacieho systému v
náväznosti na uvedomovanie si medzinárodných rizík tak, aby sa nevhodným vzdelávaním
možné krízové situácie ešte viac neprehlbovali.
Zostáva konkretizovať kvalifikačné požiadavky pre domáci ľudský kapitál, na ktoré by sa mal
zamerať celý komplex vzdelávania, tak aby bol dosiahnutý cieľ adaptability ľudských
zdrojov.
Základným predpokladom adaptovania sa pracovných síl na nové podmienky je jej flexibilita.
Flexibilitu treba chápať v troch smeroch. Ako odvetvovú - v tomto prípade musia byť
pracovné sily schopné v priebehu aktívneho života viackrát zmeniť svoju odbornú orientáciu.
Po druhé ako priestorovú mobilitu - ľudia musia byť ochotní a schopní už pri ohrození
pracovných pozícií (čiže ešte pred stratou zamestnania) migrovať za pracovnými
príležitosťami, teda podstúpiť sťahovanie v častých prípadoch aj s celou rodinou. S
priestorovou mobilitou súvisí aj medzinárodná mobilita - tu sa k ochote sťahovať sa
pridružuje aj prvok jazykovej zdatnosti. V neposlednom rade je to flexibilita príjmová - čiže
pracovníci by mali z krátkodobého hľadiska akceptovať aj nižší príjem, resp. užšie sociálne
výhody pri zmene zamestnania v prípade ohrozenia pracovných miest.
Nevyhnutnou súčasťou adaptácie je kvalifikácia pracovnej sily. Súvisí s konkrétnymi
znalosťami, zručnosťami a vlastnosťami, ktorými pracovníci disponujú. Napriek verejnému
školskému systému v tomto prípade treba motivovať ľudský kapitál k priebežnému
samostatnému vzdelávaniu. Tu by mali byť pracovníci schopný kopírovať tendencie vývoja
vo sveta a reagovať na príležitosti. Zároveň by mali byť ochotný vyčleniť úrčitú časť
osobného dôchodku na vzdelávacie aktivity, s vedomím budúcej návratnosti vo vyšších
príjmoch, resp. udržania sa v pracovnom procese. Sem spadá aj vedenie k tvorivosti, ako
čoraz podstatnejšej časti pracovných úkonov vyšších hierarchických pracovných pozícií. Pre
nižšie kádre treba podporovať inovatívnosť (napr. v oblasti zlepšovania na úrovni výrobného
procesu).
Mimoriadne dôležitou súčasť schopností ľudských zdrojov, ktorú treba rozvýjať už od detstva
je vlastná iniciatíva a nespoliehanie sa na štát ako záchrannú sieť. Smeruje ku rozvoju
samozamestnávaniu ako alternatívy k pracovnému pomeru, resp. východisku z negatívnej
situácie nezamestnanosti. Pritom samozamestnávanie treba komunikovať k ľudským zdrojom
tým spôsobom, že by mali byť na túto eventualitu vopred pripravené, čiže o nej začali
uvažovať už v čase keď sú zaradení v pracovnom precese, ale najneskôr pri ohrození
pracovného miesta zvonka.
Navrhnutý prístup sa z hľadiska času javí ako dlhodobo udržateľný. Samozrejme aj iné
opatrenia prinesú želané výsledky. Na mieste sú však opodstatnené obavy, že budú len
krátkodobého charakteru a ich účinky sa postupne vyčerpajú.
Záver
V texte uvedený prísup adaptability domácej pracovnej sily na výzvy vyplývajúce z
konkurencie zahraničných trhov práce, by sa mohol stať súčasťou Lisabonskej stratégie.
Aktuálne rozpracovávanie národných stratégií naväzujúcich na Lisabonskú stratégiu, hlavne v
novopristupujúcich krajinách, vytvára priestor na diskusiu a eventuálne doplnenie o niektoré
myšlienky.
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Abstrakt
Nový fenomén globalizovanej ekonomiky - voľný pohyb výrobných kapacít a s ním spojený
voľný pohyb pracovných miest prináša nové výzvy pre národohospodárov ako sa vysporiadať
s negatívami, ktoré spôsobuje. Navrhnutý prístup k riešeniu vychádza z predpokladu, že
pracovná sila musí byť tak vzdelaná a adaptabilná, aby dokázala samostatne reagovať na
akékoľvek ohrozenie sektoru v ktorom pôsobí zahraničnou konkurenciou. S tým spojené
kvalifikačné požiadavky na ľudský kapitál by mali byť predmetom opatrení vlády, ktoré čo
najmenej narušujú trhové prostredie, preto sa prevažne sústreďujú do oblasti vzdelávania.
Načrtnuté prístupy by mohli doplniť národné programy rozpracovávajúce Lisabonskú
stratégiu v oblasti ľudských zdrojov.
Abstract
The new phenomenon of the globalized economy - free movement of production capacities
altogether with free movement of labor opportunities creates new challenges for economists
how to solve the caused negatives. Suggested approach to this problem characterizes the
human capital as educated and capable to react on possible menace from foreign labor
markets. Meeting the demand on qualification should be a part of government measures in the
education system. Mentioned suggestions could complement national programs of the
Lisabon strategy in the section human resources.
Ing. Peter Fašung, Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
v Bratislave, Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava, Slovenská republika Tel.: +421903888799, E-mail:
fasung@mail.com

Ľudský potenciál a informačné technológie v oblasti vysokoškolského vzdelávania
Ing. Alena Holíková, Ing. Katarína Jakab
Úvod
Ľudský kapitál a ľudský potenciál sú pojmy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia a vzájomne sú
prepojené. Pojem ľudský potenciál sa začal prvýkrát používať asi v 70 rokoch 20. storočia,
neskôr bola vypracovaná aj teória ľudského potenciálu, ktorej autormi boli L. A. LeVine a I.
Scheffler.
Pojem ľudský potenciál možno charakterizovať ako celkovú schopnosť, možnosť a
spôsobilosť konať, z čoho pod potenciálom rozumieme súhrn predpokladov na konanie, teda
„rozdiel medzi tým, čo je a tým, čo musí alebo môže byť, resp. ako rozdiel medzi normálom a
možnosťou alebo potrebou“. Je to rozdiel medzi určitým bežným stavom normálne a
pravidelne sa opakujúcim a stavom „ktorý môže nastať, môže byť na základe využitia
možností a šancí jednotlivého človeka“. Teda ľudský potenciál možno definovať ako
predpoklady ľudí na uskutočnenie určitých činností, ich sklon a spôsobilosť vykonávať
cieľavedomú činnosť vo funkcii občana, zamestnanca, člena rodiny, spotrebiteľa i vlastníka.
My budeme vychádzať z chápania ľudského potenciálu, ktorý sa viaže na ľudský faktor – na
jednotlivca. Tento má určitú schopnosť konať a má súhrn predpokladov na činnosti, na prácu,
na tvorivý prístup, ktorým jednotlivec môže prispieť k rozvoju seba samého, alebo k sociálnoekonomickému rozvoju spoločnosti ako celku. Podľa viacerých autorov Y. Strecková (1991),
L. Blažek (1991), M. Potůček (1990) sa zložky ľudského potenciálu členia na niekoľko
čiastkových potenciálov:
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-

potenciál zdravia,
poznatkový a schopnostný potenciál,
hodnotovo orientovaný potenciál,
individuálny integračný a regulačný potenciál,
tvorivý potenciál.

Možno povedať, že tak, ako ľudský potenciál pôsobí na spoločnosť, tak aj spoločnosť pôsobí
spätne a to prostredníctvom určitých odvetví (sekcií alebo blokov) na rozvoj človeka.
Podľa Y. Streckovej (2002) sú to:
- odvetvie rozvoja človeka, (školstvo, zdravotníctvo, kultúra, sociálne služby, telesná
kultúra),
- odvetvie spoločenských potrieb (verejná správa, polícia, armáda),
- odvetvie poznávania a informácií (veda, výskum, masovokomunikačné prostriedky),
- odvetvie technickej infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, energetika, vodné
hospodárstvo),
- odvetvie existenčných istôt (sociálne zabezpečenie),
- odvetvie súkromných statkov (statky v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva),
Odvetvia rozvoja človeka sa teda medzi sebou odlišujú spôsobom, ktorým na zložky
ľudského potenciálu pôsobia, čo sa prejavuje v rozdielnosti činností a tiež mierou intenzity
pôsobenia na tieto zložky.
Informačné technológie
V súčasnej dobe, ktorá sa nazýva aj dobou informačnej spoločnosti, sa viac ako inokedy pred
tým má a musí využívať ľudský potenciál v súvislosti s informačnými technológiami. Keďže
ešte stále nie sú dostatočne dobre vybudované informačné siete technológie a nie sú
dostatočne finančne zabezpečené, je potrebné hľadať spôsoby skvalitnenia a zlepšenia.
Informačné technológie (IT) ovplyvňujú život jednotlivcov, skupín, organizácií ako i celej
spoločnosti a predpokladá sa, že tento trend sa bude stupňovať. Subjektom ich pôsobenia sa
stali aj vysoké školy a znamená to pre ne jednu z najnáročnejších skúšok v ich doterajšej
histórii. V krátkosti charakterizujeme súčasný stav v oblasti používania informačných
technológií na slovenských vysokých školách (nezahŕňa vojenské a policajné vysoké školy).
Opis je členený do niekoľkých základných oblastí.
1. Stav plánovania v oblasti informačných technológií
Nevyhnutnou podmienkou úspešného rozvoja oblasti IT je vypracovanie predstavy, ako má
tento rozvoj vyzerať. Takúto predstavu alebo strategický plán rozvoja informačných
technológií má v súčasnosti na Slovensku veľmi málo vysokých škôl. Riadenie v oblasti IT a
informácie o personálnom zabezpečení, zavádzanie IT do života vysokej školy je mimoriadne
zložitý a v niektorých smeroch i citlivý proces. Preto musí mať stálu podporu vedenia vysokej
školy.
Kľúčovú úlohu pri rozvoji i prevádzkovaní oblasti IT má personálne zabezpečenie týchto
činností. Toto však predstavuje, a to nielen na Slovensku, veľmi vážny problém. Súvisí to s
celkovým nedostatkom profesionálov v oblasti IT, ktorý je spôsobený stálym narastaním
potrieb. Uvedený nedostatok zvyšuje cenu týchto pracovníkov na trhu práce a v konkurencii s
podnikateľskou sférou sú z hľadiska platových ponúk vysoké školy v nevýhode, takže majú
problémy so získavaním i udržiavaním pracovníkov pre oblasť IT.
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2. Sieť a sieťové služby
Počítačové siete sú popri samotných počítačoch druhým základným technickým
predpokladom zavádzania a používania IT v organizáciách. Rýchlejšie a kvalitnejšie
počítačové siete nielen urýchľujú v nich bežiace procesy, ale zároveň umožňujú zavádzanie
služieb a aplikácií, ktoré sa na pomalších sieťach nedajú prevádzkovať vôbec. Zaostávanie v
tejto oblasti teda úplne znemožňuje používanie niektorých nástrojov, čo postupne vedie,
okrem iného, aj k vyradeniu z medzinárodnej spolupráce.
Pokiaľ ide o prístup do Internetu, 9 vysokých škôl má pripojenie linkou s rýchlosťou v
rozmedzí 2 – 10 Mb/s. Ostatné sú pripojené nižšími rýchlosťami, ktoré nemožno už dnes
pokladať za postačujúce.
Základné sieťové služby, teda elektronickú poštu a WWW používajú všetky vysoké školy. Iba
6 vysokých škôl však umožňuje svojim študentom, a to iba vo veľmi obmedzenej miere,
pripájať sa na sieť vlastnej vysokej školy a využívať jej služby z internátov.
3. Mikropočítače a pracovné stanice
Počítač je základným prvkom nevyhnutne potrebným pre zavádzanie a používanie IT. Z
existujúcich osobných počítačov bola vyhradená pre študentov iba časť, ktorá nestačí na
zabezpečenie prístupu všetkých študentov k počítaču v dostatočnej miere. Pre efektívne
používanie počítačov je potrebné na vysokej škole zabezpečiť aj služby pre ich používateľov.
V tomto smere možno konštatovať nedostatočnú podporu pre učiteľov, výskumných
pracovníkov a študentov na väčšine slovenských vysokých škôl. Osobitnú pozornosť si
vyžaduje problematika Help Desku, teda miesta určeného pre kontakt s používateľmi, ktorí
potrebujú pomôcť alebo poradiť v oblasti IT. Istú formu tejto služby pre administratívnych
pracovníkov má 9 vysokých škôl, pre učiteľov a vedeckých pracovníkov 8 vysokých škôl a
pre študentov 6 vysokých škôl.
4. Používané aplikácie
Pre ďalší rozvoj slovenského školstva sa stáva jednou z najdôležitejších otázok zavedenie
kvalitných univerzitných informačných systémov do života vysokých škôl. Vo všeobecnosti
možno povedať, že žiadna vysoká škola nemá v súčasnosti informačný systém, o ktorom by
sa dalo povedať, že spĺňa požiadavky, ktoré sa dnes na takéto systému kladú. U všetkých
vysokých škôl ide viac-menej o súbor jednotlivých vzájomne neprepojených aplikácií.
Podrobnejšou analýzou jednotlivých skupín aplikácií sme zistili nasledovné:
Správa financií
V tejto skupine aplikácií je situácia najkritickejšia. Väčšina vysokých škôl prevádzkuje iba
aplikáciu na vedenie účtovníctva. Veľká časť z týchto aplikácií pochádza zo začiatku 90-tych
rokov a sú pôvodne určené pre prostredie MS-DOS. V tejto oblasti sa ani v jednom prípade
nedá hovoriť o modernom a perspektívnom systéme.
Správa ľudských zdrojov
Situácia je o niečo lepšia v porovnaní s aplikáciami pre správu financií. V dvoch prípadoch
prešli vysoké školy na používanie systému pracujúceho v modernom prostredí s databázovým
systémom ORACLE. Aj v tejto skupine je však ešte viacero škôl pracujúcich s aplikáciami v
zastaralom prostredí.
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Študijná agenda
Oblasť študijnej agendy je všeobecne charakteristická tým, že sa v nej vyskytuje najviac
produktov, ktoré si vysoké školy vyvinuli sami. Je tomu tak aj v tomto prípade. Ani v tejto
skupine neexistuje systém, o ktorom by sa dalo prehlásiť, že spĺňa kritériá kladené na
moderný a perspektívny systém.
Evidencia a prevádzka budov a zariadení
S výnimkou jedného produktu, ktorý beží v prostredí databázového systému ORACLE, ide vo
väčšine prípadov o aplikácie napísané pôvodne pre operačný systém MS-DOS, ktoré už
nespĺňajú súčasné kritériá.
Knižnice
V tejto skupine je situácia výrazne lepšia ako v ostatných. Vo väčšine prípadov vysoké školy
používajú profesionálne systémy vyvinuté špecializovanými firmami.
Nevyhnutnosť prepojenia ľudského potenciálu a informačných technológií.
V oblasti informačných technológií je potrebné zabezpečiť dosiahnutie nasledovných cieľov:
- vypracovať strategický plán rezortu školstva pre oblasť IT,
- dosiahnuť, aby každá vysoká škola mala vypracovaný vlastný strategický plán pre oblasť
IT a aby si každá vysoká škola zriadila funkciu správcu pre oblasť IT. Tento správca bude
zodpovedný za oblasť IT na vysokej škole. Funkciu správcu pre oblasť IT bude
vykonávať niektorý z prorektorov alebo osoba s právomocami v oblasti IT na úrovni
prorektora, ktorá bude členom vedenia vysokej školy,
- vytvoriť podmienky pre zlepšenie personálneho zabezpečenia oblasti IT na vysokých
školách, dosiahnuť podstatné zrýchlenie a skvalitnenie akademickej počítačovej siete
SANET a jej napojenie na európsku akademickú sieť TEN155,
- dosiahnuť, aby na vysokých školách mal každý študent v dostatočnej miere zabezpečený
prístup k počítaču zapojenému na internet, vytvoriť podmienky pre postupné pripojenie
internátov do počítačových sietí vysokých škôl, dosiahnuť, aby učitelia, výskumní
pracovníci a študenti mali dostatok príležitostí získať znalosti a zručnosti potrebné pre
využívanie potenciálu IT pri výučbe a výskume,
- zabezpečiť prístup akademickej komunity k výpočtovým prostriedkom kategórie
superpočítačov. Dosiahnuť, aby bol na každej vysokej škole zriadený Help Desk,
- na základe strategickej štúdie pre prostredie vysokých škôl vybrať profesionálny softvér,
ktorý bude tvoriť základ integrovaného informačného systému vysokej školy - podporiť
zavedenie takéhoto systému na jednotlivé vysoké školy z úrovne ministerstva školstva,
- vytvoriť navzájom prepojený systém knižníc vysokých škôl umožňujúci okrem služieb
čitateľom aj efektívny prechod jednotlivých knižníc na využívanie moderných
elektronických knižničných systémov,
- vytvárať podmienky pre využívanie informačných technológií ako prostriedok organizácie
vzdelávania, ale aj priamo ako metodický prístup vo vzdelávaní, napr. virtuálne
univerzity, dištančné vzdelávanie, on-line štúdium.
Záver
Pre vysokoškolské štúdium je potrebné, a to pre potrebu výučby aj výskumu, vytvorenie
prepojenia vysokoškolských knižníc, ako i vytvorenie on – line katalógu. Takéto prepojenie
poskytne, okrem rozšírených služieb čitateľom, aj podporu knižniciam efektívne prejsť na
využívanie elektronických knižničných systémov.
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Pre budovanie kvalitných informačných systémov má rozhodujúci význam zefektívnenie
manažmentu vysokých škôl. Vybrať softvér, ktorý bude tvoriť základ integrovaného
informačného systému vysokej školy nie je až tak náročné, avšak kvalitný profesionálny
systém je cenovo náročný. Na niektorých vysokých školách sú vytvorené strediská pre
dištančné vzdelávanie, ktoré je potrebné ďalej podporovať, ako i vytvárať nové. Práve táto
forma vzdelávania zvýši počet študujúcich na vysokých školách pri nižšom finančnom
zabezpečení ako je potrebné pri dennom štúdiu. Komunikácia študenta s VŠ prostredníctvom
informačných sietí umožňuje poskytovanie základných i doplňujúcich študijných materiálov,
konzultácií, priebežné hodnotenie štúdia atď. bez nárokov na štúdijné priestory, internáty,
stravovanie, čo je veľmi dôležitý fakt. Dobre spracovaný študijný program (tlačené materiály,
on line text v sieti, doplňujúce materiály), aj u nás vyskúšaná organizácia dištančného
vzdelávania (stredisko, tútori, lektori, odborníci), overený systém hodnotenia štúdijných
výsledkov postavený na kreditnom základe, vytvárajú dostatočné predpoklady pre
dodržiavanie kvality vzdelávania poskytovaného dištančnou formou. Jej využitie vo
vysokoškolskom, ale aj ďalšom vzdelávaní poskytovanom vysokými školami je jednou
z možností organizačnej diverzifikácie vzdelávania. Je potrebné predovšetkým legislatívnou
formou podložiť rovnocenné postavenie dištančného vzdelávania vo vzdelávacom systéme,
finančne podporovať činnosť existujúcich a vznik nových stredísk.
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Abstrakt:
V súčasnej dobe, ktorá sa nazýva dobou informačnej spoločnosti, sa viac ako inokedy pred
tým má a musí využívať ľudský potenciál v súvislosti s informačnými technológiami. Keďže
ešte stále nie sú dostatočne dobre vybudované informačné siete technológie a nie sú
dostatočne finančne zabezpečené, je potrebné hľadať spôsoby skvalitnenia a zlepšenia.
Kľúčové slová: ľudský kapitál, ľudský potenciál, informačné technológie, vysokoškolské
vzdelávanie, sieťové služby, správa financií, správa ľudských zdrojov, študijná agenda
Resumé:
For the creation of qualitative information systems is crucial more effective management of
universities. Communication of a student via information network enables provision of
elementary and complementary study materials, consultations, or the continual evaluation of
study without the request of study rooms, dormitories, catering, which is very important fact.
Well prepared study plan, also by us examined distance education organization, accredited
system of study results evaluation based on the credit system, create additional conditions for
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the distance form of educational system of a high quality. Its application in the university
system of education, as well as in the other educational system, is one possibility of
organizational diversification of education. It is necessary to create especially the legal
framework of the equivalent distance education in the educational system and to promote
financially the activitiy of existing and new centres of distance education.
Key words: human capital, human potential, information technologies, university education,
network services, administration of finance, administration of human resources, study agenda
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Význam identifikácie a analýzy vzdelávacích potrieb pri investíciách do ľudského kapitálu
v podnikoch
Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD., Ing. Josef Vodák, PhD.
Úvod
Rast technickej náročnosti výroby, otváranie sa trhov a neustály rast konkurencie si vyžaduje,
aby sa podniky zaujímali o technické zdokonaľovanie svojich výrobných procesov,
zvyšovanie kvality produkcie a služieb, zavádzanie informačných technológií a inovácií. Je
pri tom dôležité, aby s vyspelými technológiami pracovali ľudia technicky, vedomostne, ale aj
fyzicky zdatní, schopní pružne reagovať na uvedené zmeny, ľudia tvoriví, spôsobilí
realizovať inovácie. V súčasnosti podniky hľadajú optimálne spôsoby organizácie práce, ktoré
by prispievali k ich efektívnejšiemu fungovaniu. Tu je nevyhnutná schopnosť tímovo
pracovať, vhodne viesť a pozitívne motivovať podriadených a tiež schopnosť úspešne
komunikovať a spolupracovať so zákazníkmi. Uvedené skutočnosti vytvárajú tlak na podniky,
aby pochopili, že je nevyhnutné investovať do ľudského kapitálu svojich pracovníkov a
rozvíjať ich kompetencie.
Vzdelávanie v podniku
K rozvoju potrebných kompetencií pracovníkov podniku prispieva výchova a vzdelávanie,
ktoré predstavujú významnú zložku činností personálneho manažmentu podniku. Je to
prostriedok zosúladenia meniacich sa nárokov na pracovné činnosti, kvalifikáciu a správanie
pracovníkov s cieľom efektívne dosiahnuť ciele vytýčené stratégiou podniku. Súčasne je to
prostriedok k dosiahnutiu vyššieho stupňa uspokojenia pracovníkov pri výkone ich činností
(kompetencie, dosahovanie výkonu, postup). Investície podnikov do vzdelávania a rozvoja ich
ľudí sú nástrojom na prilákanie a stabilizáciu ľudského kapitálu a taktiež sa stávajú nástrojom
dosahovania lepšej návratnosti týchto investícií. Vzdelávanie môže byť taktiež jedným, ale
nie však jediným riešením problémov, ktoré bránia podnikom v efektívnom dosahovaní
cieľov.
Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností možno považovať za celoživotný sústavný proces
zveľaďovania a obohacovania aktuálneho pracovného a životného poznania. Systematické
vzdelávanie a rozvoj zamestnancov predstavuje proces cieľavedomého a vyváženého rozvoja
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ľudského potenciálu podniku, t.j. prehlbovania odborno-osobnostných
a kompetencií a zvyšovania motivácie zamestnancov a riadiacich pracovníkov. [1]

zručností

Podnikové vzdelávanie nie je krátkodobá záležitosť, ale efektívne realizované vzdelávanie
predstavuje dlhodobý proces, ktorý je tvorený 4 fázami. Je to 1. identifikácia a analýza
vzdelávacích potrieb, 2. plánovanie vzdelávania, 3. realizácia vzdelávacieho procesu, 4.
vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania.
Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb
Podniky tým, že podporujú rozvoj a osobný rast pracovníkov, prispievajú k skvalitňovaniu
produkcie, zefektívňovaniu interných procesov a rozvoju podniku ako celku. Takýmto
spôsobom sa podnikové vzdelávanie zároveň stáva rozhodujúcim faktorom zvyšovania
konkurenčnej schopnosti podnikov na dnešných trhoch.
Príprava pracovníkov sa musí vždy zamerať na zvýšenie výkonnosti, na dosahovanie
konkrétnych cieľov, nakoľko hlavným výsledkom vzdelávania je dosahovanie najvyšších
cieľov podniku. Často nie je možné zlepšiť výkonnosť podniku len pomocou vzdelávania,
existujú aj problémy, ktoré nie je možné riešiť vzdelávaním. Na počiatku procesu zvyšovania
kvality personálu pomocou vzdelávacích programov je potrebné urobiť identifikáciu
a analyzovanie vzdelávacích potrieb. Až na jej základe sa následne plánuje, realizuje
a nakoniec vyhodnocuje celý vzdelávací program. Proces vzdelávania a rozvoja pracovníkov
vychádza z vízie, poslania, cieľov, filozofie a kultúry podniku, z jeho stratégie a politiky
riadenia a rozvoja ľudského potenciálu. Všetky tieto aspekty je potrebné zobrať do úvahy pri
realizácii identifikácie vzdelávacích potrieb podniku.
Pomocou analyzovania potrieb sa identifikujú aktuálne medzery v zručnostiach spolu s inými
faktormi, ktoré ovplyvňujú výkonnosť pracovníkov v dosahovaní požadovaných cieľov.
Treba sa preto zaoberať otázkami, ako napríklad:
- Je výkonnosť v týchto zručnostiach a vedomostiach skutočne tak veľmi dôležitá?
- Ako je pracovník stimulovaný pre to, aby používal tieto zručnosti?
- Neodradzuje v skutočnosti manažment svojím správaním ľudí, ktorí tieto zručnosti majú?
- Aké iné prekážky pre dosahovanie výkonu ešte existujú?
- Keď je isté, že vzdelávanie pomôže riešiť niektoré problémy v podniku, tak potom je
potrebné:
- Odsúhlasiť s manažmentom ciele vzdelávania, ktoré súhlasia s prioritami podnikania.
- Rozhodnúť sa, ktoré zručnosti alebo spôsobilosti chceme vzdelávaním zlepšiť.
Analýza sa však musí zaoberať aj problémami, ktoré sú organizačného, či procesného
charakteru a nie sú riešiteľné vzdelávaním a poukázať na ich vzťah k problémom pri
dosahovaní cieľov podniku.
Analýza potrieb vzdelávania v podstate spočíva v zhromažďovaní informácií o súčasnom
stave znalostí, schopností a zručností pracovníkov, o výkonnosti jednotlivcov, tímov a
podniku a porovnávaní zistených údajov s požadovanou úrovňou. Identifikácia dáva odpoveď
na také otázky, ako:
- Je výkonnosť v predmetných zručnostiach skutočne nevyhnutná?
- Je zamestnanec skutočne odmeňovaný za ovládanie týchto zručností?
- Podporuje v skutočnosti manažment požadované správanie?
- Aké ďalšie bariéry výkonnosti ešte existujú?
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Pri identifikovaní potrieb vzdelávania je potrebné porovnávať dve úrovne výkonnosti, a to štandardnú
(požadovaná, optimálna, plánovaná) výkonnosť Vp a súčasnú (existujúcu, reálnu) výkonnosť Vs.
Rozdiel medzi týmito dvoma úrovňami predstavuje výkonnostnú medzeru. Výsledkom analýzy je
potom zistenie medzier výkonnosti, ktoré je potrebné eliminovať, so zameraním sa na tie, ktoré je možné
vyplniť vzdelávaním a návrh vhodného vzdelávacieho programu.

Obr.1: Výkonnostná medzera
Pri analyzovaní potrieb rozvoja je vhodné zohľadniť aj nároky podnikateľského prostredia na
správanie manažérov. Iné správanie sa vyžaduje v relatívne stabilnom prostredí a iné
v dynamickom prostredí, ako ukazuje tabuľka č.1. V prípade, že dochádza v podnikateľskom
prostredí k posunu od požiadaviek v ľavom stĺpci do pravého, je potrebné zmeniť správanie
manažérov. Nie je to jednoduché a aj z tohto dôvodu je správna analýza situácie nevyhnutná.
Tabuľka č. 1
Rozdielne správanie v stabilnom a v dynamickom prostredí
Stabilné prostredie

Dynamické prostredie

Relevantné
informácie
a ich
distribúcia sú koncentrované na
vrchole podniku.
Manažér zodpovedá za prácu a výkon
svojich podriadených.
Manažér zodpovedá za splnenie úloh
a dodržiavanie postupov.
Manažéri zodpovedajú len za svoj
útvar.
Manažéri
monitorujú
relevantné
informácie.
Manažéri implementujú plán.

Relevantné informácie musia byť dostupné všade
tam, kde sa prijímajú operatívne rozhodnutia, teda
aj na najnižších úrovniach.
Manažér zodpovedá aj za zapájanie podriadených
do rozhodovania a preberania zodpovednosti.
Manažéri sú spolutvorcami plánu, implementujú
ho a podľa potreby ho spolu s postupmi menia.
Manažéri zodpovedajú aj za to, ako ich útvar
ovplyvňuje chod ostatných zložiek podniku.
Manažéri vyhľadávajú informácie z nových
zdrojov.
Manažéri
hľadajú
alternatívne
cesty
implementácie a v zmene prostredia hľadajú nové
príležitosti.
Manažéri splnomocňujú iných k rozhodovaniu
a podporujú ich v tom.

Manažéri rozhodujú.

Hlavným cieľom vzdelávacích aktivít v podniku je zvýšenie výkonnosti, a to tak jednotlivca,
ako aj oddelenia i celého podniku. Výkon je možné posúdiť vtedy, keď je k dispozícii určitá
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porovnávací úroveň - štandard, teda keď existujú vzdelávacie a výkonové štandardy.
Vzdelávacím štandardom je kompetencia, ktorú pracovník získa počas procesu podnikového
vzdelávania. Výkonový štandard poskytuje informáciu o tom, čo dokáže pracovník vykonať v
normálnych, teda štandardných pracovných podmienkach.
Pri zisťovaní súčasnej výkonnosti sa začína so zberom informácií, ktoré dokážu opísať
výkonnosť a určiť jej veľkosť. Bez stanovenia požadovanej úrovne výkonnosti chýba
východisková základňa. Zistenú úroveň výkonnosti potom porovnávame s týmto štandardom.
Pri posudzovaní súčasnej úrovne kompetencií výkonnosti je možné využívať štandardy iných
podnikov (benchmarking s vynikajúcimi podnikmi) alebo organizácií v rámci skupiny firiem,
prípadne národné štandardy (predstavujú uznávanú úroveň v určitom odbore činnosti).
Súčasné potreby je možné stanoviť tak, že sa porovná reálne existujúca výkonnosť so štandardom,
ktorý je potrebné dosiahnuť v krátkom čase. V inom prípade, ak nastávajú zmeny v podniku, je
možné, že bude nevyhnutné uskutočniť vzdelávanie súbežne s prebiehajúcou zmenou. Budúce
potreby sú prepojené s predstavami o budúcnosti, s väzbou na stratégiu rozvoja podniku a jeho
dlhodobými cieľmi. Zmyslom vzdelávania je potom pomôcť prekonať súčasné nedostatky
výkonnosti a pripraviť pracovníkov na nové situácie a príležitosti, ktoré ich čakajú.
Pri analyzovaní potrieb je potrebné jasne zadefinovať a odlišovať podnikovú výkonnosť,
výkonnosť tímu, individuálne správanie, individuálnu výkonnosť a kompetencie jednotlivca.
Týmto vyjasnením na začiatku procesu je možné predísť možným nedorozumeniam.
Analyzovanie výkonnostných problémov
Učenie a rozvoj sú činnosti, ktoré by mali zodpovedať potrebám organizácie. Potrebu
môžeme ponímať buď ako existujúci problém, (chybovosť, sťažnosti zákazníkov …) alebo
ako novú situáciu, do ktorej sa organizácia, či oddelenie dostáva (nový informačný systém,
noví pracovníci, nové situácie, nové ciele…). V novej situácii sa vždy objavuje potreba
učenia. Vzdelávanie tu bude mať svoje miesto bez ohľadu na zmýšľanie a musí byť zamerané
na pozitívny, efektívny a rýchly učebný proces. Nie vždy však musí vzdelávanie znamenať
riešenie objavujúcich sa problémov.
Keď sa už identifikoval problém, potom treba hľadať jeho kľúčové príčiny a nie korigovať
symptómy, ako sa to často deje. V praxi nemá význam snažiť sa korigovať symptómy (ktoré
sú zvyčajne na povrchu), pretože sa tak nezbavíme problému. Prečo je tento prístup dôležitý,
vysvetľuje aj princíp učenia sa v dvojitej slučke. Tento princíp je založený na predpoklade, že
ak nie sú regulované hodnoty vhodne testované a modifikované (na to, či sú skutočne
kľúčové), objavia sa opäť tie isté nedostatky vo výkonnosti. Medzi regulované hodnoty patria
napríklad rôzne systémy, kultúra a takisto najvyššie ciele podniku, ktoré ovplyvňujú ľudí
smerom k istým typom správania.
Obr. 2: Zobrazenie princípu učenia v jednoduchej a dvojitej slučke

kľúčové
hodnoty

ciele, činnosti
náprava

testovanie
situácie

Obr. 2: Zobrazenie princípu učenia v jednoduchej a dvojitej slučke
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Nové situácie automaticky prinášajú potreby učenia, veľa nových situácií sa ale objaví
neočakávane, výsledkom čoho je skutočnosť, že podniky majú málo času na plánovanie a
realizáciu vhodnej odozvy vo forme vzdelávania. Z toho dôvodu je vhodné poukázať na
niektoré indikátory, ktoré pomôžu predpovedať potreby učenia. Pretože ide o indikátory
spojené s podnikom, zároveň môžu pomôcť zabezpečiť to, že proces podnikového
vzdelávania bude prepojený s požiadavkami vedenia spoločnosti.
Medzi užitočné ukazovatele budúcich potrieb vzdelávania patria:
- Strategické podnikové plány, najmä plány expanzie, diverzifikácie, zvyšovania hodnoty
pre zákazníka, ktoré budú mať zvýšené nároky na vzdelávanie.
- Reštrukturalizácia a z nej vyplývajúca redukcia stavu pracovníkov a zmena rozvrstvenia,
budú viesť k zmenám v pracovných špecifikáciách, a tým aj k požiadavkám na
výkonnosť.
- Zmeny v konkurenčnom prostredí.
- Nové technológie a systémy, napríklad inštalácia nových informačných systémov, kladie
nároky na tých, ktorí ich budú obsluhovať, ale aj na tých, ktorí budú ich výstupy používať
vo svojej práci.
Zmeny riadenia a výkonnosti, napríklad zníženie produktivity, bude viesť k hľadaniu
možných príčin. Tieto príčiny môžu poukázať na odlišnosti vo výkonnosti rôznych oddelení
v podniku. Tieto príčiny často vedú k uvedomeniu si potreby vzdelávania.
Etapy identifikácie vzdelávacích potrieb
Proces identifikácie vzdelávacích potrieb sa uskutočňuje v troch etapách. Je to analýza
podnikových cieľov, analýza úloh, znalostí a schopností pracovníkov a analýza osôb.
V prvej etape sa realizuje analýza podnikových cieľov. Aby vzdelávanie bolo úspešné a
efektívne, je potrebné sledovať celkovú stratégiu podniku a podnikové ciele (dobrým
východiskom je BSC). Tým sa zároveň získava podpora aj zo strany manažmentu. Je dôležité
zabezpečiť, aby všetci pracovníci poznali stratégiu firmy a stotožnili sa s ňou. Úlohou analýzy
je zistiť rozdiely medzi požadovanou a dosahovanou výkonnosťou a definovať, či a akým
spôsobom je možné zmenšiť túto medzeru výkonnosti pomocou vzdelávania. Táto úroveň má
zvláštny význam vo vzťahu k potrebám vzdelávania, organizačným systémom, programom
zvyšovania výkonnosti a podnikovej stratégii.
V procese analýzy cieľov, ktoré smerujú k identifikácii vzdelávacích potrieb, je dôležité
prihliadať k firemnej kultúre, ktorá odráža systém hodnôt - filozofiu organizácie. Pokiaľ
vzdelávanie realizuje externá organizácia, je vhodné uskutočniť najprv analýzu firemnej
kultúry. Čo sa týka podnikovej výkonnosti, ide o to, že potreby vzdelávania by mali byť
vyjadrené tak, aby boli požadované zmeny v úrovni výkonnosti podniku jasné.
V druhej etape sa uskutočňuje analýza úloh, schopností, znalostí a zručností pracovníkov.
Údaje pre analýzu je možné získať z opisov, špecifikácií a kvalifikačných charakteristík
pracovných miest. Takto získané údaje sa porovnávajú so skutočným stavom kompetencií
pracovníkov, zisťuje sa štýl vedenia manažérov na všetkých úrovniach, kultúra pracovných
vzťahov a pod. Výsledkom je informácia o potenciálnej potrebe vzdelávania.
Požadované zmeny v individuálnom správaní a výkonnosti, najmä u vedúcich pracovníkov,
môžu mať vo všeobecnosti technický charakter, alebo sa dotýkajú prístupu pri vedení a práci
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s ľuďmi, čo je častejší prípad. Manažér ovplyvňuje výkonnosť tým, akú má svoju
individuálnu výkonnosť, ale predovšetkým tým, ako dokáže viesť a motivovať svojich
spolupracovníkov k zlepšovaniu ich osobnej výkonnosti. Východisková je individuálna
úroveň analyzovania. Každý pracovník má jedinečné a individuálne potreby vzdelávania
vzhľadom na svoje konkrétne pracovné miesto, úroveň vzdelania, skúsenosti, kultúrne
zázemie a svoju osobnosť. Dôraz na hodnotenie individuálnych potrieb umožňuje pripraviť
vzdelávanie „na mieru“, prispôsobiť ho skutočne na potreby jednotlivca a sledovať ciele, za
ktoré sa jednotlivec cíti byť zodpovedný.
Pri analyzovaní potrieb vzdelávania je potrebné skúmať aj potreby tímu, nakoľko niektoré
potreby manažérov sú jedinečné a iné sú spoločné pre tím, manažéri nepracujú iba ako
izolovaní jedinci, ale často pracujú v tímoch. Tým vystupujú do popredia potreby, ktoré by
nebolo možné definovať, pokiaľ by sme sa zaoberali každým jednotlivcom samostatne.
Tretia etapa sa zameriava na analýzu osôb, kedy sa individuálne charakteristiky pracovníkov
porovnávajú s požiadavkami firmy. Údaje je možné získať zo záznamov o hodnotení
pracovníka, o jeho vzdelaní, kvalifikácii, absolvovaní vzdelávacích programov, tréningov a
pod.
Pri každej z uvedených troch fáz je možné uplatniť nasledovný postup. Najskôr sa zberajú
potrebné údaje a následne sa všetky získané údaje analyzujú. Pri zbere i analýze je možné
použiť rôzne metódy realizácie. Pre zabezpečenie čo najväčšej objektivity je dôležité získať
čo najväčšie množstvo údajov a vzájomne kombinovať viac druhov metód.
Zber údajov
Proces identifikácie vzdelávacích potrieb začína zberom informácií, kedy sa porovnáva
aktuálna úroveň výkonu, ale aj schopností, zručností a vedomostí pracovníkov zo štandardom.
Informácie o podstate činností pracovného miesta a dosahovanej úrovni výkonnosti je možné
získať pomocou rôznych metód, ako napríklad štruktúrovaný rozhovor, skupinová diskusia,
dotazník, či participácia a pozorovanie. Ide o jednoduché a ľahko použiteľné metódy.
Štruktúrovaný rozhovor je založený na vopred pripravenom zozname otázok (otvorené,
uzatvorené), riešiacich problém. Účelom je zistiť, prečo jednotlivci alebo skupinky
nepodávajú uspokojivý výkon, získať názory, postrehy a postoje od kľúčových zástupcov
personálu. Výhodou štruktúrovaného rozhovoru je možnosť detailnejšieho skúmania situácie
a flexibilita. Medzi nevýhody patrí to, že sú často časovo náročné a osoba, ktorá vedie
rozhovor, musí byť dostatočne kvalifikovaná.
Pozorovanie predstavuje zámerné sledovanie jednotlivca alebo skupiny osôb výkonu
zamestnania v danom prostredí. Pozorovateľ môže porovnávať rôzne štýly a zručnosti
jednotlivcov, ktorí vykonávajú prácu a porovnávať ich s opisom práce, normami a postupmi.
Výhodou je získanie jasného obrazu o plnení úloh v podmienkach organizácie. Nevýhodou
môže byť to, že ak je pracovník zaskočený, potom môže získať odpor k pozorovaniu
a správať sa netypicky.
Dotazník predstavuje cielene zoskupenú štruktúru rôznych typov otázok. Zmyslom použitia
v tomto prípade je získanie údajov o úlohách a postojoch zamestnanca k rôznym aspektom
jeho práce. Výhodou použitia sú nízke náklady, nevýhodou môže byť to, že respondent
nepochopí správne otázky, obtiažne sa vyhodnocujú otvorené otázky a škála otázok nemusí
pokrývať všetky aspekty práce.
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Participácia predstavuje časový úsek, počas ktorého výskumník berie na seba úlohy
a zodpovednosť zamestnanca. Zmyslom je získať bližšie pochopenie práce vtedy, keď je
vysvetlenie obtiažne, alebo keď sú uvedené postupy v podniku nové a nie je nikto, kto by
kvalifikovane dokázal posúdiť tieto prístupy. Výhodou je hlbšie porozumenie podmienok
práce, nevýhodou je, že v niektorých prípadoch, kedy je potrebné mať špeciálne zručnosti, sa
nemôže skúmajúci do práce zapojiť.
Opis práce spísaný zamestnancom je produkt analýzy, ktorú realizuje sám zamestnanec.
Zmyslom je vypracovanie úplného opisu práce, ktorý z perspektívy zamestnanca opisuje
úrovne dôležitosti a obtiažnosti hlavných úloh a povinností, z ktorých sa jeho práca skladá.
Výhodou môže byť rýchlosť a môže odrážať skúsenosti zamestnanca v prípade, ak mal
viaceré zamestnania. Niekedy zamestnanci môžu zistiť, že je náročné opísať ich prácu,
informácie môžu byť nekompletné, je potrebné ich preveriť a je náročné štandardizovať tento
proces. Stáva sa, že zamestnanci precenia, či nedocenia dôležitosť a obtiažnosť svojej práce.
Skupinová diskusia predstavuje sústredenie a prediskutovanie ťažkostí skupiny jednotlivcov,
ktorí sú nejakým spôsobom prepojení s danou prácou. Zmyslom tohto pracovného stretnutia
je zhromaždiť dôležité informácie a špecifických aspektoch danej práce a získať pohľady na
to, ako by sa mala realizovať. Obzvlášť je to dôležité v tých prípadoch, kedy v práci dochádza
k zmenám v obsahu alebo v metodike. Výhodou je pomerne rýchle získanie rôznych
pohľadov na danú prácu. Nevýhodou môže byť časová náročnosť, potreba zručného
a kvalifikovaného moderátora, môžu sa prejaviť zábrany pracovníkov otvorene hovoriť, a to
predovšetkým vtedy, ak sú v rôznom funkčnom postavení.
Po získaní informácii niektorými z uvedených metód, sa údaje analyzujú za účelom
identifikácie problémov vo výkonnosti a určení príčin zistených problémov. Stanovia sa
priority v problémových oblastiach a identifikujú sa vzdelávacie a iné opatrenia, ktoré
pomáhajú problémy vyriešiť. Na základe zistených skutočností sa v súlade s podnikovou
stratégiou a podnikovými cieľmi vypracuje program vzdelávania.
Z pohľadu úspešnosti procesu identifikácie vzdelávacích potrieb je dôležité množstvo
a vypovedacia schopnosť informácií o podniku, jeho činnostiach a ľuďoch. Pri získavaní
údajov sa okrem uvedených metód používa tiež štúdium a spracovanie interných dokumentov
podniku, SWOT analýza, workshopy s manažmentom a vybranými pracovníkmi, sledovanie
pracovného výkonu, testy schopností, ale tiež i hodnotenie výkonu a sebahodnotenie. V praxi
je potrebné použiť kombináciu najvhodnejších techník pre danú situáciu v podniku. Je
riskantné robiť rozhodnutia len na základe jednej techniky.
Ako zdroje pre spracovanie potrebných informácií je možné využiť stratégiu, ciele podniku,
organizačnú štruktúru, finančné plány a správy, pracovné náplne, ukazovatele fluktuácie
a úrazovosti, výkonové normy, marketingové plány a systém hodnotenia pracovníkov. Tieto
zdroje umožňujú získať technické, hospodárske a personálne údaje i informácie o existujúcich
vzťahoch a podnikovej kultúre. Získané údaje je potrebné interpretovať a hodnotiť vo vzťahu
k tomu, do akej miery poskytujú možnosť zvýšiť výkonnosť pracovníkov a celého podniku.
Analýza údajov
Pri hodnotení a meraní údajov získaných v rámci prvej fázy podnikového vzdelávania sa
zvyknú používať dva prístupy, a to porovnávací a absolútny. Porovnávací prístup zahŕňa
techniky stanovenia poradia (od najlepšieho k najhoršiemu), nútené rozdelenie (delenie do
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skupín, intervalov, bodové hodnotenie pri pevnom počte bodov u danej skupiny
zamestnancov) alebo párové porovnávanie (každý je porovnávaný s každým a zisťuje sa, či je
podľa zadaného kritéria lepší, či horší).
Pri absolútnom prístupe sa používa písomný opis hodnotiteľa, číselné hodnotenie (v istom
rozsahu možných bodov), opisná stupnica (využitie prídavných mien pre hodnotenie úrovne
schopností), grafická hodnotiaca stupnica (zahŕňa zvyčajne niekoľko aspektov a kombinuje sa
s číselnou či opisnou stupnicou), výkonnostná stupnica (ak ide o priamy indikátor výkonnosti)
či nútená voľba (výber zvyčajne z piatich opisov správania v každej časti, ide o priaznivé aj
nepriaznivé hodnotenie).
Zberom údajov sa získa veľké množstvo informácií z rôznych zdrojov. Pri ich spracovaní je
potrebné zachovať objektivitu, čo umožňuje aplikácia niektorých zásad:
- zvážiť tie faktory, ktoré ovplyvňujú predovšetkým problém vo výkonnosti jednotlivca
alebo celého podniku,
- zamerať sa na získanie komplexného pohľadu na problém, čo umožní konzultácia so
všetkými zodpovednými pracovníkmi,
- využiť prístup perspektívy, pri ktorom sa získa objektívny pohľad na pracovníka
a problém z perspektívy iného pracovníka, ktorý vychádza z jeho postojov, názorov
a informácií. Ide o isté parafrázovanie problému.
Uplatnenie uvedených zásad alebo ich kombinácie, je z hľadiska objektívnosti dôležité pre
získanie veľkého objemu informácií, ktoré sa pri následnom spracovaní sumarizujú, triedia
a hľadajú sa medzi nimi vzájomné súvislosti.
Cieľom procesu analýzy údajov je identifikovať problémy vo výkonnosti prostredníctvom
symptómov, ktorými sa prejavujú a identifikovať ich príčiny. Výkonnosť podniku aj
jednotlivca je determinovaná vnútorným prostredím podniku, jeho okolím, motiváciou
a správaním pracovníkov. Príčinu zmien vo výkonnosti môže byť teda zmena v uvedených
faktoroch. V procese analýzy údajov je potrebné tieto zmeny vo výkonnosti odhaliť
a špecifikovať.
Výsledkom procesu analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb je zoznam vzdelávacích a
ďalších potrieb pracovníkov a návrh vzdelávacieho programu, prípadne návrhy na riešenie
iných zistených problémov a potrieb. Ide v podstate o určenie toho, kto a prečo potrebuje
vzdelávanie. [2]
Z hľadiska efektívnej realizácie identifikácie a analýzy vzdelávacích potrieb je dôležité, aby
pracovníci podniku boli vopred informovaní o tom, čo sa deje a aký to má význam pre
podnik. Pokiaľ nie je zabezpečená dostatočná informovanosť, objavujú sa obavy z dôsledkov
prebiehajúcich aktivít a považujú ich za ohrozenie vlastnej osoby.
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Zber údajov
Informácie

štandardy
Analýza údajov

•
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identifikácia problémov výkonnosti
identifikácia príčin problémov
Stanovenie priorít problémových
oblastí
Identifikácia vzdelávacích potrieb
Identifikácia iných potrieb a opatrení
Návrh programu vzdelávania

Obr. 3: Model procesu identifikácie potrieb vzdelávania
Záver
Neustály rozvoj konkurencie a narastajúci tlak rozvíjajúceho sa trhu vedie manažérov
k zavádzaniu nových, progresívnych foriem do riadenia podnikov. Určujúcimi faktormi
úspechu podnikov v týchto podmienkach sa stávajú otázky intenzity zavádzania
zdokonalených prístupov a metód analýz, plánovania a kontroly, inovovania organizačných
štruktúr a informačných systémov. [3] Jednou z možností zvyšovania konkurencieschopnosti
podnikov je orientácia na zvyšovanie hodnoty ľudského kapitálu svojich zamestnancov
formou podnikového vzdelávania, ktoré je zacielené na zvyšovanie pracovných zručností,
schopností a znalostí. Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb umožňuje podnikom
a vzdelávacím inštitúciám správne stanoviť ciele vzdelávacích programov tak, aby boli
v súlade s podnikovými cieľmi a napomáhali riešiť problémy pri dosahovaní výkonu
v podniku.
Hodnotenie údajov získaných počas procesu identifikácie a analýzy vzdelávacích potrieb
o skutočných a požadovaných znalostiach, schopnostiach a zručnostiach poskytuje nielen
informácie o potrebách vzdelávania, ale je možné odhaliť aj iné problémové oblasti a ich
príčiny, napríklad v organizačnej oblasti alebo pri zavádzaní zmien. [4]
Skúsenosti potvrdzujú, že dobre pripravená a realizovaná identifikácia a analýza vzdelávacích
potrieb umožňuje lepšie investovanie do rozvoja ľudského potenciálu a efektívne podporuje
zvyšovanie výkonnosti jednotlivcov, tímov a celého podniku.
Literatúra:
[1] Blašková, M.: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu. EDIS - vydavateľstvo ŽU, Žilina
2003, s. 181, ISBN 80-8070-034-6
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[2] Vodák, J. - Kucharčíková, A.: Stratégia rozvoja ľudského potenciálu pri uplatňovaní
moderných prístupov k vyhodnocovaniu vzdelávacích programov. Žilina 2005,
ISBN 80-969346-0-0
[3] Chodasová, Z.: Kontrola v riadení stavebného podniku. STU, Bratislava 2000, s. 5, ISBN
80-227-1404-6
[4] Kucharčíková, A. - Hajduková, E.: Aplikácia diagnostického modelu v podnikovom
vzdelávaní ako forme investícií do ľudského kapitálu. Diagnostika podniku, controlling
a logistika, FPEDaS ŽU Žilina. 16. 4. 2002, s. 179, ISBN 80-7100-951-2
Príspevok bol napísaný s podporou grantového projektu VEGA 1/2588/05 a 1/0499/03

Kdo a kolik investuje do studia na vysoké škole? Hlavní výsledky výzkumu studentů
vysokých škol
doc. PhDr. Petr Matějů, Dr.
Tento výzkum byl podpořen grantem od Grantové agentury Akademie věd České republiky
„Bariéry a implementace investičního přístupu k financování vysokoškolského studia“
(registrační číslo S7028302).
Otázky
! Kontext: Poptávka po VŠ vzdělání, nabídka příležitostí ke studiu, důsledky převisu
poptávky nad nabídkou
! Přerozdělování: Kdo studuje za veřejné a kdo za soukromé prostředky (otázka sociálního
skladby studentů veřejných a soukromých škol)?
! Náklady: Jaké jsou náklady spojené se studiem VŠ a z jakých zdrojů jsou hrazeny?
! Řešení: Jak velké jsou sociální bariéry přechodu na investiční model financování studia na
VŠ?
Kontext
Základní ukazatele poptávky po studiu na vysoké škole a nabídky studijních příležitostí, role
soukromých vysokých škol.
Základní ukazatele poptávky po studiu na vysoké škole a nabídky studijních příležitostí,
role soukromých vysokých škol
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Počet předchozích pokusů o přijetí k VŠ studium (uchazeči přihlášení k přijímacímu
řízení v roce 2004)
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Vývoj sociální selektivity vysokého školství - Vývoj poměru šancí na dosažení VŠ
vzdělání mezi jedincem pocházejícím z rodiny odborníka a dělníka (údaj vyjadřuje
kolikrát měl jedinec pocházející z rodiny odborníka větší šanci na dosažení VŠ vzdělání
než jedinec pocházející z rodiny dělníka)

Shrnutí 1.
! Poptávka po VŠ vzdělání roste bez ohledu na demografický vývoj
! Nabídka příležitostí ke studiu na veřejných vysokých školách je extrémně nízká, převis
poptávky je dlouhodobě příliš veliký
! Řešení:
– opakované pokusy, fluktuace
– studium na soukromé VŠ
! Náš systém patří k sociálně nejvíce selektivním, selektivita se zvětšuje
Kdo studuje výhradně za peníze daňových poplatníků a kdo výhradně za vlastní
prostředky? (sociální skladba studentů veřejných a soukromých VŠ, problém selektivity
a přerozdělování prostředků z daní)
Složení souboru studentů prvních ročníků podle typu vystudované střední školy
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Složení souboru studentů prvních ročníků podle sociální třídy otce

Složení souboru studentů prvních ročníků podle sociálně ekonomického statusu rodiny

Složení souboru studentů prvních ročníků podle vzdělání rodičů

Shrnutí 2.
! Vysoká a rostoucí selektivita veřejného vysokého školství vede k neúměrnému
přerozdělování výdajů na vzdělání ve prospěch vzdělanější populace a skupin s vyšším
sociálně ekonomickým statusem
! Soukromé vysoké školy nejsou jen pro „bohaté“ - slouží rovněž jako alternativa pro
střední i nižší vrstvy
Náklady na studium a zdroje financování
! Přímé a nepřímé náklady na studium
! Příspěvky rodičů
! Výdělečná činnost studentů
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Struktura měsíčních nákladů podle typu bydlení, příspěvky rodičů, výdělky studentů

Měsíční rozpočty studentů
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Výdělky studentů podle sociálního původu a typu školy
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Analýza rozptylu průměrného měsíčního příspěvku rodičů na studium: testy jednotlivých
efektů
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Analýza rozptylu průměrného měsíčního příspěvku rodičů na studium:očekávané průměry a
odchylky od celkového průměru

Percepce finančního zatížení rodinného rozpočtu studiem
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Shrnutí 3.
! Nejen přímé, ale i nepřímé náklady spojené se studiem jsou na soukromých vysokých
školách vyšší než na veřejných školách (3.500 vs. 9.700 Kč)
! Rodiče přispívají studentům cca 50 % bez ohledu na to, zda jde o studium na veřejné nebo
soukromé VŠ
! Rozdíly v příspěvku rodičů různých sociálních skupin jsou sice statisticky významné, ale
ve skutečnosti překvapivě malé (+/- 300 Kč)
! Pocit finanční zátěže rodiny v důsledku studia připouští zhruba jedna čtvrtina studentů
obou typů škol
! V dělnických rodinách je pocit finanční zátěže plynoucí ze studia výrazně vyšší než v
rodinách odborníků
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!

Rozdíl mezi náklady a příspěvkem rodičů studenti kryjí z vlastní výdělečné činnosti a to
bez ohledu na sociální skupinu !

Jak velké jsou sociální bariéry přechodu na investiční model financování studia na VŠ?
Reflexe ve veřejném mínění
Výzkum SoÚ (STEM a CVVM) provedený v září 2003 na reprezentativním souboru 2.400
respondentů (dospělá populace ČR)
!
!

Kvalitní vysokoškolské vzdělání je třeba chápat jako investici, která přináší užitek
jednotlivci i společnosti.
Skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem u nás zajistit jen bohatí.
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Stát by měl zajistit bezplatně vysokoškolské vzdělání všem, kteří o něj projeví zájem
Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu
mladých lidí, kteří o studium stojí.
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!

Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu
mladých lidí, kteří o studium stojí.
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rozhodný nesouhlas

Názory a postoje studentů
Vysvětlení pojmů v dotazníku

Ochota akceptovat některou z forem finanční spoluúčasti
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Rozhodně ne

Ochota akceptovat jednotlivé formy finanční spoluúčasti
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Shrnutí 4
! VŠ vzdělání je veřejností jednoznačně vnímáno jako životní investice
! Bezplatné VŠ vzdělání sice zůstává ideálem (70 %), ale finanční spoluúčast by umožnila
lépe uspokojit poptávku po VŠ vzdělání (70 %)
! Pozitivní postoj k finanční spoluúčasti je velmi málo diferencován podle politické
orientace i sociální skupiny
! Těsná většina studentů VŠ by finanční spoluúčast přijala, ideální se jeví odložené školné
Závěry
! Vysoká sociální selektivita veřejných škol vede k silnému přerozdělování výdajů na
vzdělání směrem k příjmově silnějším skupinám
! Teze, že soukromé VŠ jsou jen pro „bohaté“, se nepotvrdila, zastoupení studentů z
dělnických rodin na soukromých VŠ je srovnatelné s veřejnými VŠ - měsíční náklady jsou
ovšem 2,5 krát vyšší.
! Ochota investovat do VŠ vzdělání ve všech sociálních skupinách je v naší společnosti
mnohem vyšší, než se všeobecně předpokládá
! Do VŠ vzdělání investují rodiny prakticky bez ohledu na sociální skupinu, totéž platí o
studentech
! Ochota přijmout investiční model financování VŠ studia je značná - v populaci má
podporu
cca 70 %, mezi studenty VŠ cca 50 %
! Nejpříznivěji je přijímáno tzv. odložené školné
Děkuji za pozornost.
mateju@mbox.cesnet.cz
Výsledky výzkumu studentů VŠ jsou na: www.stratif.cz
V tisku je monografie: České vysoké školství na křižovatce
V únoru 2006 vychází monografie: Nerovné šance na vzdělání
Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.
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Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů
Lenka Míkovcová
Program realizace Strategie lidských zdrojů
!
!

koncepční meziresortní materiál, který identifikuje priority a cíle rozvoje lidských
zdrojů v ČR
formuluje konkrétní opatření, které povedou ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR v
oblasti rozvoje lidských zdrojů

Východiska Programu realizace
!
!
!
!

soulad se Strategií hospodářského růstu
zohlednění Priorit Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
respektování dalších národních strategických materiálů
formulace opatření s ohledem na nové rozpočtové období Evropské unie 2007 – 2013

Vize Programu realizace Strategie
ČR se chce stát zemí s kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní silou,
konkurenceschopnou v prostředí mezinárodní znalostní ekonomiky.
Přístup k rozvoji lidských zdrojů

Přístup k rozvoji lidských zdrojů
z pohledu rozhodování firem = z pohledu nákladů a produktivity práce
Hlavní faktory vlivu - vztah nabídky a poptávky
Nabídka:
51

!
!
!
!

vzdělání a odborná způsobilost/ kvalifikace pracovní síly
adaptabilita
mobilita – profesní i územní
přístup na trh práce

Poptávka: cena práce s ohledem na ekonomickou efektivnost firmy
!
!
!
!

produktivita práce
zdanění práce – daň z příjmu
vedlejší náklady práce – odvody do systému sociální ochrany
dostupnost pracovní síly

Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj lidských zdrojů lze z pohledu hospodářského růstu vymezit několika oblastmi:
!
!
!
!
!
!

počáteční vzdělávání
vzdělávání dospělé populace - další vzdělávání
územní mobilita a migrace pracovní síly
trh práce a jeho podmínky
politika zaměstnanosti a systém sociální ochrany
systém strategického řízení rozvoje lidských zdrojů

Struktura Programu realizace

Rozvoj lidských zdrojů v ČR

1.1 Zvýšit
flexibilitu
vzdělávací
soustavy

1.4 Zvýšit
flexibilitu
trhu práce

1.2 Zvýšit
vzdělanost
starší generace

1.3 Zajistit
dostatek
pracovních sil

Otevřít vzdělávací
soustavu

Odstranit bariéry
přístupu ekonomicky
aktivních
ke vzdělávání

Vytvářet vhodné
podmínky pro sladění
pracovního a rodinného
života

Posílit vazbu mezi
nabídkou a poptávkou
po typu vzdělání
na trhu práce

Podpořit další
vzdělávání a řízení
lidských zdrojů
ve firmách

Podporovat příliv
kvalifikovaných
pracovníků v souladu
s požadavky domácího
trhu práce

Rozšířit přístup
k vyššímu odbornému
a vysokoškolskému
vzdělávání

Udržet mladé talenty
v zemi (omezit
tzv. „brain drain
a posílit brain gain“)

Zpružnit pracovní
právo

Přiblížit náklady
práce produktivitě
u nízko-kvalifikovaných
skupin pracujících

1.5 Zajistit
politiku
zaměstnanosti
motivující
k práci
Motivovat k práci
a předcházet zneužívání
systémů sociální
ochrany
Zvýšit participaci
pracujících
v „důchodovém“
věku na trhu práce
Zlepšit zapojení
skupin ohrožených
sociálním vyloučením
Zvýšit efektivitu
Aktivní politiky
zaměstnanosti

Podpořit rozvoj
přenositelných
dovedností absolventů
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1.6 Zlepšit
strategické
řízení rozvoje
lidských zdrojů
Vymezit
odpovědnosti
orgánů státní
správy
Modifikovat národní
systém sběru dat
a nástrojů
strategického řízení
rozvoje lidských zdrojů
Podpořit regiony
a činnosti regionálních
orgánů rozvoje
lidských zdrojů

Cíle Programu realizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvýšit flexibilitu vzdělávací soustavy
Zvýšit vzdělanost starší generace
Zajistit dostatek pracovních sil
Zvýšit flexibilitu trhu práce
Zajistit politiku zaměstnanosti motivující k práci
Zlepšit strategické řízení rozvoje lidských zdrojů

1. Zvýšit flexibilitu vzdělávací soustavy
! Otevřít vzdělávací soustavu
! Posílit vazbu mezi nabídkou a poptávkou po typu vzdělání na trhu práce
! Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání
! Podpořit rozvoj přenositelných dovedností absolventů
2. Zvýšit vzdělanost starší generace
! Odstranit bariéry přístupu ekonomicky aktivních ke vzdělávání
! Podpořit další vzdělávání a řízení lidských zdrojů ve firmách
3. Zajistit dostatek pracovních sil
! Vytvářet vhodné podmínky pro sladění pracovního a rodinného života
! Podporovat příliv kvalifikovaných pracovníků v souladu s požadavky domácího trhu
práce
! Udržet mladé talenty v zemi (omezit tzv. „brain drain“ a posílit „brain gain“)
4. Zvýšit flexibilitu trhu práce
! Zpružnit pracovní právo
! Přiblížit náklady práce produktivitě u nízko-kvalifikovaných skupin pracujících
5. Zajistit politiku zaměstnanosti motivující k práci
! Motivovat k práci a předcházet zneužívání systémů sociální ochrany
! Zvýšit participaci pracujících v „důchodovém“ věku na trhu práce
! Zlepšit zapojení skupin ohrožených sociálním vyloučením
! Zvýšit efektivitu Aktivní politiky zaměstnanosti
6. Zlepšit strategické řízení rozvoje lidských zdrojů
! Vymezit odpovědnosti orgánů státní správy
! Modifikovat národní systém sběru dat a nástrojů strategického řízení rozvoje lidských
zdrojů
! Podpořit regiony a činnosti regionálních orgánů rozvoje lidských zdrojů
Děkuji za pozornost
Kontakt:
Lenka Míkovcová
Tajemnice Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
kabinet místopředsedy vlády pro ekonomiku
mikovcova.lenka@vlada.cz
tel: + 420 224 862 351
Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.
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Nové gramotnosti pro střední generaci aneb Univerzita půl třetího věku
Mgr. Jaroslava Barbara Sporková
Operační program – RLZ
Priorita 3: Rozvoj celoživotního vzdělávání
Opatření 3.2: Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje
!

Program podpory:
- Rozvoj dalšího vzdělávání na VŠ

!

Doba trvání projektu:
- 24 měsíců

!

Zahájení:
- září 2005

!

Místo realizace: VŠFS Most

!

NÁZEV:
- Nové gramotnosti pro střední generaci Aneb Univerzita půl třetího věku

!

Cílová skupina:
- Starší střední generace

!

Cíl:
- Zvýšit konkurenceschopnost cílové skupiny na trhu práce posílením klíčových
dovedností

!

Partneři
- Ústecký kraj
- Úřad práce v Mostě
- Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

!

Obsah projektu
- Podrobné definování profilu absolventa
- Zpracování vzdělávacích modulů (včetně přípravy studijních textů)
- Vlastní výuka (zimní a jarní semestr 2006/2007)
- Vyhodnocení projektu, závěrečný seminář

!

Vzdělávací moduly:
-

Občanská gramotnost
Informační gramotnost
Jazyková gramotnost
Ekonomická gramotnost
Gramotnost udržitelného rozvoje
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!

!

Organizace vzdělávání
•

Celkem 160 hodin
Zimní semestr

•

Letní semestr

•
•
•

Jazyková g.
Informační g.
Občanská g.

•
•
•

Jazyková g.
Ekonomická g.
G. udržitelného rozvoje

Cílová skupina
- 45 až 55 let
" Nezaměstnaní
" Ohrožení ztrátou zaměstnání
" Ostatní
-

!

Zvláštní důraz na vzdělávání žen
Celkem: 250 podpořených osob

Informace o projektu
-

www.vsfs.cz
Regionální tisk
Veřejná správa
Andragogika
Tiskové konference
Závěrečný seminář

Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.

Lidský kapitál a limity jeho rozvoje
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
1. Lidský kapitál v obecném pojetí
Lidské zdroje - nebo stále častěji používaný ekonomizovaný pojem lidský kapitál - představují
na přelomu 20. a 21. století již samozřejmou součást výrobních faktorů ve společnosti. Vedle
půdy, pracovní síly a finančního kapitálu se hovoří také o úhrnu jedinečných schopností
jednotlivců, které mohou být jak vrozené tak získané, které mohou být vhodným investováním
rozšířeny a které vedou k produkci statků, a to jak veřejných tak soukromých14. Nehmotné
kapitálové aktivum - zejména znalosti a dovednosti - jsou převážně vnímány jako zdroj
ekonomické prosperity a síly, a to jak jednotlivce, tak širšího společenství15. Znamená to, že
lidský kapitál se vymezuje obvykle vůči určitým produktivním schopnostem a není inertní
veličinou nezávislou na čase, místě či účelu. S tímto obecně pozitivním pojetím pracuje i teorie
14
15

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha 2002
BECKER, G. S. Investment in Human Cupital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Ekonomy, Vol. 70,
No 5, Part 2, 1962
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lidského kapitálu. O lidském kapitálu se z ekonomického hlediska obvykle nehovoří v případě,
kdy schopnosti jedince nejsou promítnuty do tvorby vzácných statků (hmotných i nehmotných)
ceněných ekonomickými subjekty, tj. leží ladem. Je tomu tak i v případech, kdy schopnosti
jedince vzácné statky destruují a ničí, jedno zda vědomě či mimoděk (teroristé, zločinci).
V širším pojetí jsou naopak do „produkčních schopností“ zahrnovány i kvality, které přinášejí
obecný blahobyt či užitek, aniž by se jednalo přímo o klasickou produkční činnost. Jako příklad
zde mohou posloužit veškeré kultivující činnosti zaměřené na jedince samého (např. hudební,
jazykové), ale i jeho osobnostní kvality (např. postoje, charakter, hodnotová orientace, morálka).
V tomto širším pojetí vykazuje lidský kapitál nejen produkční, ale též spotřební hodnotu.
Lidský kapitál je produkován vícerými způsoby. Na prvním místě jde o formální vzdělávání,
dále pak o vzdělávání neformální vlivem rodinného prostředí, pracovní praxe, atmosféry
v podniku (instituci), charakteru party, společenského klimatu, politické úrovně, apod.
Akumulace lidského kapitálu v jakémkoli společenství je pak determinována jednak
investicemi, jednak zastaráváním (odpisy) - předpokladu vstupního axioma: standardní
úrovně zdraví. Investice do vzdělání jsou - na základě výše uvedeného - chápány převážně
jako kapitálové investice16, které lze sledovat z hlediska ekonomické efektivnosti a
návratnosti. Zahrnují zejména přímé finanční prostředky a čas. Finanční investice tvoří
především přímé platby jednotlivců, tržních subjektů a veřejných institucí, čas představuje
náklady ušlé příležitosti a reprezentuje především čas studentů, vyučujících a hospodářského
personálu vzdělávající instituce. Investice do lidského kapitálu jsou v případě formálního
vzdělávání mnohem snadněji kvantifikovatelné než v případě neformálního vzdělávání.
Objem investic do vzdělání je pak v každém případě mnohem snadněji měřitelná veličina než
jeho zastarávání.
Zvláštní kategorii tvoří investice do celoživotního vzdělávání. Tyto představují všechny
investice po počátečním formálním vzdělávání, které vykazují výnosy pro soukromý či
veřejný blahobyt. Jsou obtížně a nedokonale kvantifikovatelné v oblasti získávání pracovní
praxe a nabývání zkušeností při kolektivní interakci. Tyto náklady zpravidla nemohou být
účetně podchycené, neboť vyjadřují náklady ušlých příležitostí. Investiční náklady mohou mít
též psychologické a jiné aspekty (např. změna klimatu školy, ztráta kontaktů vlivem
dojíždění). Tyto jsou rovněž obtížně uchopitelné v číslech a jen někdy je lze odhadnout např.
metodou vyjevených preferencí.
Lidský kapitál přestává být koncem 20. století rovněž používán jako samostatná kategorie a
stále více je k němu přistupováno jako k součásti intelektuálního kapitálu17. Jeho fungování
v rámci ekonomických subjektů zásadním způsobem zvyšuje jejich hospodářské výsledky a
způsobuje rozpor mezi účetní a tržní hodnotou firemních aktiv. Představuje nehmotné
vlastnictví ukryté uvnitř společnosti právě v podobě schopnosti jejich zaměstnanců vytvářet
nejen konkurenční výhodu na trhu, ale též vytvářet další hodnotu firmy. Současná tržní
ekonomika se orientuje nejen na vyjádření a zajištění přímých finančních přínosů, ale též na
vyjádření nehmotných forem kapitálu. Ty u špičkových firem představují i více než 90 %
jejich tržní hodnoty. Vyjadřování hodnoty firmy se tak více orientuje na schopnost inovace,
modernizace a hodnotu firemní značky, než na zvyšování např. základního kapitálu. Do
popředí ratingů se dostávají firmy, jejichž technický a technologický potenciál je shodný
s finančně daleko silnějšími konkurenty, počet zaměstnanců pracujících ve firmě je velmi

16

NEPOLSKÁ, K. Současná teorie lidského kapitálu a vzdělávání v České republice.Disertační práce, TU
Liberec 2003
17
VOMÁČKOVÁ, H. Ekonomické aspekty vzdělání v regionálním kontextu. In: Lidský kapitál a investice do
vzdělání, VŠFS Praha 2003, s. 127
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omezený, ale schopnost vyhledání, zaznamenání a inovace intelektuálního potenciálu
potřebného k vytvoření konkurenční výhody je využita maximální možnou měrou18.
Jako příklad firmy, u které se projevil výrazný rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou, je možné
uvést firmu Microsoft. Její hodnota na trhu v r. 2000 činila 492,5 mld. dolarů, zatímco účetní
hodnota byla 28,4 mld. dolarů. Intelektuální kapitál je možné vyčíslit pomocí rozdílu mezi
tržní (TH) a účetní hodnotou (UH) nebo přesněji pomocí podílu tržní a účetní hodnoty firmy
(Market-to-Book Ratio, MTB). Kvantifikaci intelektuálního kapitálu lze demonstrovat na
příkladech v následující tabulce19.
Tabulka 1: Rozdíly a podíly tržních a účetních hodnot (r. 2000)
tržní hodnota účetní hodnota
Firma
oblast působení
(mld. USD)
(mld. USD)
Cisco
informační technologie
454,00
11,70
a systémy
Dell
informační technologie
143,50
5,31
a systémy
Microsoft informační technologie
492,50
28,40
a systémy
Ingel
informační technologie a 392,00
32,50
systémy
Cocapotravinový průmysl
107,24
9,51
Cola
Merck
farmaceutický průmysl
130,90
13,20
General
různorodá výroba
417,20
42,60
Electric
a služby
Wal-Mart potravinový průmysl
212,70
25,80

rozdíl
TH-UH
442,30

podíl
TH/UH
37,80

138,19

27,02

464,10

17,34

359,5

12,06

97,73

11,28

117,70
374,60

9,92
9,79

186,90

8,24

Jak ukazuje tabulka, může být značná část aktiv podniku nezahrnuta do rozvahy.
Management takových firem stojí pak před problémem, jak tato virtuální aktiva řídit, když
nejsou systematicky klasifikována a neexistují systémy měření jejich efektivnosti. Ačkoli
intelektuální kapitál není tvořen pouze lidským kapitálem, jsou uvedené diskrepance natolik
rozsáhlé, že je nelze ignorovat.
2. Některé z mnoha otázek rozvoje lidského kapitálu
Potenciál rozvoje lidského kapitálu a jeho význam jako výrobního faktoru nelze zpochybnit.
Přesto se objevují některé skutečnosti naznačující určité neuralgické body dalšího rozvoje
lidského kapitálu v globálním slova smyslu. Jedná se zejména o praktické aspekty jeho
rozvoje a o podmínky, které lze v daném čase a prostoru reálně zajistit. Zde - na rozdíl od
teoretických východisek, které jsou vesměs velmi optimistické - narážíme na určité limity. Mají proměnlivý charakter a jsou závislé na celé plejádě faktorů. Z těch nejvýznamnějších lze
uvést zejména faktory ekonomické, mocenské (politické) a lidské (ať už zdravotní,
intelektuální, morální, volní apod.).
Pro značnou propojenost vlivu všech faktorů nelze ani ty, které lze označit jako klíčové,
vyseparovat a izolovaně zkoumat. Proto dále komentujeme jen některé vybrané
18

NĚMEC, O. Intelektuální kapitál – těžiště transformace personálních funkcí v organizaci. In: Lidský kapitál a
investice do vzdělání, VŠFS Praha 2003, s. 89
19
HLÍNOVÁ, M. Vliv investic do intelektuálního kapitálu na rozvoj podniku. Disertační práce, TU Liberec 2004
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charakteristiky u vědomí toho, že nepostihneme všechny souvislosti, kterými jsou v dnešním
realitě propojeny.
Uvedenou produktivnost lidského kapitálu lze charakterizovat např. pomocí souhrnné
produktivity práce, a to buď na jednu odpracovanou hodinu nebo na jednoho pracovníka. Jde
současně o často používaný ukazatel výkonnosti ekonomiky, který se vyjadřuje buď ročními
přírůstky v procentech nebo jako procentuální poměr produktivity dané země k produktivitě
porovnávané země nebo integračního seskupení. Pokud vztáhneme rozdíly v takto pojaté
produktivnosti lidského kapitálu k hodnotám dosahovaným ve vůdčí ekonomice světa - tedy
k hodnotám prezentovaným za USA (= 100 %) dostaneme následující hodnoty20.
Tabulka 2: Relativní produktivita v roce 2002 (% produktivity USA)
Země / společenství
HDP/odpracovaná hodina HDP/pracovník
USA
100
100
Česká republika
41
44
Dánsko
95
78
EU - 15
91
80
Finsko
84
78
Francie
103
88
Japonsko
72
72
Německo
101
80
Maďarsko
51
50
Nizozemsko
106
78
Polsko
39
Rakousko
98
81
Řecko
59
63
Slovensko
39
43
Spojené království VB 79
74
Z tabulky je zřejmé, že produktivnost lidských zdrojů USA v ekonomickém slova smyslu
vykazuje cca 20 % náskok ve vztahu k hodnoceným zemím EU-15. Všechny členské země
EU-15 (s výjimkou Řecka) pak vykazují vyšší relativní hodnoty produktivity vztažené na
odpracovanou hodinu než produktivity vztažené na jednoho pracovníka. Lze se domnívat, že
jde o projev sociální politiky, která akceptuje kratší týdenní pracovní dobu, vyšší podíly
pracovníků se zkrácenými úvazky apod. V těchto případech je vykazována vyšší úroveň
produktivity práce vztažená na odpracovanou hodinu než dosahuje USA (Nizozemsko,
Francie, Německo). Česká republika dosahuje zhruba 2,25 krát nižší produktivitu v obou
ukazatelích než je tomu v USA. Čím je dán tento poměrně fatální rozdíl? Jde o kvalitu
lidských zdrojů? Čím je pak determinována tato kvalita?
Pokud přijmeme názor, že tahounem kvality lidských zdrojů je obecně pokrok, tj. tempo vědy
a výzkumu promítnuté do reálných výsledků v každé ekonomice, tedy zapojení potenciálních
kapacit lidských zdrojů do produktivního procesu, jeví se jako podstatné pěstování vědy na
vysokých školách (včetně jejich finanční podpory) a podpora vědy a výzkumu a jejich a
využívání v praxi (privátní i veřejné). S ohledem na výše uvedené je zajímavé sledovat např.
podíl lidských zdrojů s vysokoškolským vzděláním na celkové populaci či ekonomickou
podporu výzkumu a vývoje.
20

BLAŽKA, M., DOSOUDILOVÁ, M., a kol. Analýza stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se
zahraničím v r. 2004. Úřad vlády ČR, Rado pro výzkum a vývoj, Praha 2004, s. 24
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Zatímco ve sledovaných zemích EU-15 (viz tabulka 2) se pohyboval v roce 2001 podíl
obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním nad hodnotou 20 % z celkového počtu
obyvatelstva ve věkové kategorii 25-64, v USA a Dánsku dokonce nad hodnotou 30 %,
dosáhlo Česko hodnoty 11,1 %. Tyto hodnoty přesto nemusí nic podstatného vypovídat o
produktivnosti lidského kapitálu, neboť apriori nic neudávají o podílu vědy pěstované na VŠ
v jednotlivých zemích. Problémem ČR je v současnosti spíše nízký podíl absolventů
přírodovědných a technických oborů jako nositelů a implementátorů vědy prostřednictvím
inovací do podnikatelské praxe. Proč v ČR tito absolventi chybí? Nedochází k porušení relací
mezi (a) investicemi do vzdělání v těchto oborech a výnosy z nich a mezi (b) investicemi do
vzdělání v jiných oborech a výnosy z nich následně plynoucími?
Celkové výdaje na vědu a výzkum se v EU-15 v období 1998 - 2003 jen mírně zvýšily (z 1,81
na 1,9 % HDP). Je již téměř jisté, že bez mimořádných opatření EU jako celek nedosáhne
v roce 2010 cíl stanovený v roce 2002 v Barceloně, a to výdaje na vědu a výzkum v úrovni
3 % HDP, z toho 1 % z veřejných zdrojů a 2 % ze zdrojů soukromých. Realita USA se
pohybuje ve sledovaných letech kolem hodnoty 2,6 % HDP s tím, že veřejné výdaje z toho
činí 0,82 % HDP a zbytek tvoří zdroje soukromé. Jedná se v tomto případě spíše o otázku
ekonomickou nebo politickou? Hraje zde významnou roli dominantní postavení USA
v globalizovaném světě?
3. Závěrečné zamyšlení
Tyto a celá řada dalších otázek, které nelze na v příspěvku vymezeném prostoru ani zmínit
natož rozvést, je spojena s výrobním faktorem - lidským kapitálem. Je nesporné, že zdraví
představuje prioritní fundament lidského kapitálu a jeho produktivnosti a tvořivosti. Přesto
není obvykle v ekonomických charakteristikách vůbec zmiňováno, jako by civilizovaný svět
neměl problémy s obezitou a země třetího světa netrpěly podvýživou svého obyvatelstva (bez
ohledu na rostoucí podíl zdravotně postižené populace). Ani morálně volní vlastnosti lidského
kapitálu či faktor jeho sociální soudržnosti nejsou ve středu pozornosti teoretiků ani praktiků,
neboť ekonomické hodnoty a politická moc, které jsou sledovány, nevyžadují ani pracovitost,
ani čest, ani spravedlnost, ani rovnováhu a ve svém důsledku ani pravdu či svobodu.
V současné době již totiž dávno neplatí, že ekonomicky vítězí ti nejlepší (též ve smyslu
kvality lidského kapitálu), ale ti nejbohatší. Na scéně se objevuje radikálně pravicová
ekonomie strany nabídky21, která nutí podporovat bohaté, aby byli vynalézavější a
efektivnější. Je pravda, že růst celkové produktivity skutečně vytváří vyšší celkové reálné
příjmy. Také je pravda, že běžní lidé ve společnostech s vysokou produktivitou opravdu
většinou žijí lépe než jinde. Ovšem plutokratická demokracie22 již brzdí blahobyt drtivé
většiny lidí, snižuje efektivitu a vnímavost k lidským potřebám a tím místo podpory lidského
kapitálu nahrává jeho destrukci či alespoň významně brzdí jeho rozvoj. Jestliže před dvaceti
lety vydělávali top manažeři 40krát více než jejich zaměstnanci a dnes vydělávají 400krát
více, neznamená to, že se stali 10krát produktivnějšími a efektivnějšími. Nejsou zpravidla ani
1,01krát efektivnější. Mají ale dost prostředků na to, aby prostřednictvím volebních příspěvků
mohli ovlivňovat skutečný politický vliv sta tisíc řadových občanů či lobovat za přijímání
zákonů, které kladou jejich zájmy nad celkový společenský zájem. - A tím je m.j. i všestranný
rozvoj lidských zdrojů bez ohledu na to, že jejich fyzičtí nositelé jsou sociálně silní či slabí,
muži nebo ženy, mladí nebo staří, toho nebo onoho vyznání.

21
22

SAMUELSON, P. A. Problém spojených států? Demokratická vláda peněz. Lidové noviny 9. 5. 2003, s. 10
SAMUELSON, P. A, ibid.
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Abstrakt: Lidský kapitál představuje ekonomicky uznávaný výrobní faktor ve společnosti.
Z hlediska využitelnosti tvůrčího potenciálu patří - při omezenosti přírodních zdrojů
globalizovaného světa - k faktorům nejvýznamnějším. Současný přístup k němu vychází z
neomezenosti jeho tvořivé dispozice. Je tomu však opravdu tak? Příspěvek přináší zamyšlení
nad limitami (již existujícími i budoucími) jeho rozvoje.
Klíčová slova: investice do lidského kapitálu, produkční schopnosti, faktory vlivu na lidský
kapitál, ekonomický a společenský přístup, otevřené otázky rozvoje
Human Capital and Limit sof Its Development
Abstract: Human capital represents an economically appreciated productive factor in the
society. From the point of view of the creative potential’s serviceability belongs to the most
important factors (due to the limitedness of the natural resources of the global world). Present
approach to the human capital comes out from the absoluteness of its creative disposal. But is
it true? The contribution ponders on the existing and future limits of its development.
Key words: investment in the human capital, productive abilities, influence factors of the
human capital, economical and social approach, open questions of development
Zpracováno v rámci grantového projektu GAČR 402/03/1347 „Ekonomické aspekty
vzdělanosti v Ústeckém kraji“.
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
400 96 Ústí nad Labem
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Human capital accumulation, information technology (IT) and economic growth:
empirical evidence from Europe
Menbere T. Workie
Introduction
There is a bulk of theoretical and empirical literature that deals with the role of human capital
accumulation both for IT and for long-term economic growth: In this regard, one of the
critical contributions of human capital is linked to the production and diffusion of technology
(Nelsen and Phelps, 1966, AER). The empirical results from a panel of 19 European countries
seem to suggest that while IT positively contributes to growth, its productivity is much lower
unless accompanied by human capital accumulation. The overall consensus in this regard is
that a larger stock of human capital makes it easier for nations to imitate new ideas developed
elsewhere, which helps to accelerate the convergence process. Therefore, human capital and
IT are not substitutes but rather are complements. Moreover, human capital is considered as a
fundamental input into the research sector, where current research has a positive spillover for
the productivity of future research; hence the cost of inventing a new product declines as
society accumulates more ideas (Romer, 1980, 1986; Lukas, 1988; Barro and Sa-i-Martin,
2005; among others).
Human capital as a complementary factor for information technology
In the 1980s and partly 1990s, there had been skepticism about the contribution of IT for
long-term economic growth. This was fueled by the statement of the Nobel Prize winner,
60

Robert Solow who in 1987 expressed the following statement in the New York Times: “you
can see the computer age everywhere except in the productivity statistics”. This was followed
by a bulk of literature to show that IT does not contribute too much to log-run economic
growth. Later on other empirical results recognized that the impact of IT on growth does not
depend only on its level, but also on the level of other complementary factors, mainly that of
human capital accumulation. In other words, IT per se does not lead to accelerated economic
growth; in some instances, it may even lead to negative growth, which has come to be known
as IT productivity paradox. (See, the chart below).
Diagram 1
Determinants of IT sector

Source: Kraemer - Dedrick, 1998, s. 5.
Human capital as a complementary factor for information technology: Empirical
evidence from Europe
The empirical results from 19 European countries seem to suggest that there is a strong link
between investment into IT and human capital (proxied by secondary school enrolment), with
correlation coefficient 0.8, which indicates that IT increases the productivity of human capital
and the other way around. Moreover, the results also imply that there is a correlation between
the number of scientists and engineers and the investment into IT, which again suggests that
IT helps to increase the efficiency of the research sector and the research sector plays a
significant role both for the production and for the use of the IT sector.
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Table 1
Pearson correlation coefficients for IT determinants
Determinants
National wealth
GDP per capita

IT (% HDP) 1

Non-IT (% HDP)

Correlation
coefficients

Correlation
coefficients

***

0.569
(0.000)

-0.146
(0.220)

0.329
(0.004)
0.191
(0.12)

-0.346
(0.002)
0.042
(0.73)

**

GDP
Gross savings of households (% GDP)
Human capital
Number of secondary-school students

***

0.807
(0.000)

Number of scientists and technical engineers (per 0.476***
1,000 inhabitants)
(0.000)
R&D capacity
***
Investments into R&D (% GDP)
0.635
(0.000)
Telecommunication services
***
Telephone lines (per 1,000 inhabitants)
0.618
(0.000)
**
Number of Internet users
0.367
(0.002)
Structure of economy
***
Services, added value (% GDP)
0.514
(0.000)
Unemployment rate and productivity of work
a

Unemployment rate (% of total labour force)
b

Productivity of work

-0.252
(0.065)
**

-0.448
(0.001)

***

-0.488
(0.000)

**

-0.266
(0.023)

**

-0.289
(0.017)
-0.045
(0.71)

**

0.224
(0.14)

***

-0.072
(0.54)

-0.455
(0.002)
0.711
(0.000)

1.

**

IT- investment into information technology and non-IT is investment into non-IT capital.
*, **, and *** indicates significance on the level of 10%, 5%, or 1% (respectively). Standard
deviation values are given in parentheses. a). data for 1999 and 2000; for other variables,
1999 - 2001 data are used. b). correlations between the productivity of work and IT / Non-IT
capital are expressed in logarithms.
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Table 2
List of countries included in the analysis2
Developed countries

Transitive economies

Austria

Bulgaria

Belgium

Croatia

Denmark

Czech Republic

Finland

Hungary

France

Poland

Germany

Romania

Greece

Slovakia

Ireland

Slovenia

Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Switzerland
UK
The data for information technology was taken from IDC (International Data Corporation) and
all the other data are from the World Development Indicators of the World Bank (2003).
Some concerns on human capital accumulation
The empirical literature indicates that it is not total stock of human capital per se that matters
for long-run growth, but there are at least two issues of enormous significance regarding the
role of human capital:
1. The quantity-quality tradeoffs
It appears that it is not how much stock of human capital that is being accumulated in a
country that matters for long-run development, but what is the degree of the quality and
structure of such a human capital. This is particularly significant given the challenge imposed
due to the expansion of information technology, which calls for even higher quality and more
skilled human capital.
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2. Gender inequality in education
Higher human capital accumulation in the presence of gender inequality in education may
punish long-term economic growth. Klasen (2002) empirically show that countries with lower
gender inequality in education tend to grow much faster than those with high degree of gender
inequality. Lower gender inequality leads to high growth through two channels (Klasen,
2002):
Direct externality effect - by feeding the economy with more educated labour force, and
Demographic effect - lower gender inequality means higher education for women, raising the
opportunity cost of being out of the labour force, and this leads to lower fertility rate, which
ultimately downsizes the growth rate of the population. Low rate of population means capital
deepening and higher subsequent economic growth.
The policy implication is clear: the convergence of transitive economies towards the living
standards of advanced nations depends to a large extent on their commitments to human
capital development and information technology.
Menbere T. Workie
City University (Bellevue, USA), European Programs and Institute of Slovak and World Economy
Slovak Academy of Sciences Bratislava, mworkie@cutn.sk
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II. PREZENTACE VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH V RÁMCI ŘEŠENÍ TÉMATU
EFEKTIVNOST
INVESTOVÁNÍ
DO
LIDSKÉHO
KAPITÁLU
A
ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY
Efektivnost investování do lidského kapitálu:
Informace o výsledcích řešení projektu GA ČR 402/03/0128
doc. Radim Valenčík, CSc. a kol.
Úvodní poznámka
Původně jsem chtěli informovat o výsledcích řešení projektu prostřednictvím monografie v
rozsahu přibližně 600 stran v klasické podobě. Již v polovině tříletého období se ukázalo, že
bude lepší volit jinou formu - vydání souhrnu materiálů na CD a stručného komentáře formou
brožurky. Materiály k dané problematice, které byly zpracovány či získány při řešení
grantového projektu Efektivnost investování do lidského kapitálu, totiž přibývaly tak rychle,
že jejich rozsah brzy přesáhl předpokládaný počet stran. Bylo sice možné jít cestou určitého
výběru a krácení, to by však bylo na úkor sdělení řady podstatných kontextů a výrazně by to
snížilo informační hodnotu materiálů. Z průvodní brožurky vychází i text tohoto vystoupení.
Účastníkům konference, kteří projeví zájem, CD se souhrnnými výsledky rozešleme.
Lze uvést několik příkladů toho, jak se výstupy rozrostly. Již v průběhu řešení dospěly práce tak
daleko, že bylo možné uvažovat o praktické realizaci závěrů. To ovšem znamenalo vstoupit do
diskusí souvisejících s reformou veřejných financí, zejména reformou sociálních investičních a
sociálních pojišťovacích systémů (vzdělání, zdravotnictví, penzijní systém atd.). Vytrhnout z
živého polemického kontextu zpracované materiály prostě nejde. Nebo jiný příklad - řadu
výsledků práce na grantovém projektu bylo možné využít i v oblasti výuky, např.
mikroekonomie a magisterském stupni či při konstituování předmětu vícezdrojové financování
odvětví rozvoje člověka. Skutečnost, že některé výsledky lze - obrazně řečeno - odpřednášet i
odzkoušet - je relevantní z hlediska vývoje teorie. Pokud totiž výsledky rozvoje teorie
nedosáhnout určitého stupně rozpracování a vyzrání, nelze je do výuky přenést. Když už je však
lze takto do výuky začlenit, je nutné to v závěrečném syntetickém výstupu prezentovat. Ale jak,
pokud nechceme narušit integritu této prezentace. V neposlední řadě pak došlo k tomu, s čím
řešitelský tým ani nepočítal (a o čem popravdě řečeno ani nesnil). Vzhledem k tomu, že
výsledky řešení grantového projektu vstoupily do širšího povědomí odborné veřejnosti,
projevilo zájem několik studentů jiných vysokých škol o zpracování diplomové práce na témata
související s předmětem i průběžně dosahovanými výsledky. Důležitou roli, jak se řešitelskému
týmu podařilo zjistit, přitom sehrál časopis Marathon23, na který byli studenti odkázáni
internetovými vyhledavači, když se zabývali problematikou financování vzdělání či lidského
kapitálu. Vzniklo tak několik zajímavých diplomových prací.24
Výstupy grantového projektu se rodily v diskusích a jsou to výsledky týmové práce. Zásluhu
na jejich vzniku mají Bohuslava Šenkýřová (VŠFS), Vladimír Čechák (VŠFS), Jiří Schwarz
(Liberální institut), Petr Matějů (Institut pro sociální a ekonomické analýzy) a další.
Poděkování si rovněž zaslouží všichni členové katedry Ekonomie (zejména František
Nahodil, Mojmír Helísek, Rafik Bedretdinov, Petr Wawrosz, Marie Hamplová), kteří
spoluvytvářeli odborné klima, napomáhali kontaktu řešení grantového projektu se studenty a s
23

www.valencik.cz/marathon
Jedná se o diplomovou práci S. Hruškové z FSV UK, J. Montaga z VŠE a bakalářskou práci O. Kareše z FSV
UK.

24

65

procesem výuky, pomáhali při zajišťování veřejně přístupného teoretického semináře
Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování (který se koná týdně od října 2003).
Velmi pomohli ti, co se pravidelně účastnili uvedeného teoretického semináře a diskusí v
rámci něj, ať již se jedná o studenty VŠFS či externí účastníky. V neposlední řadě se pak
spoluautory stávají všichni účastníci vědeckých konferencí pořádaných v rámci řešení
grantového projektu.
Teoretické jádro řešení grantového projektu
1. Investiční příležitosti a jejich role
Každý z nás, od svého narození, aniž si to možná uvědomujeme, vlastníme investiční
příležitosti. O naplnění našeho života pak rozhoduje to, jak na základně jedněch investičních
příležitostí nabýváme druhé, jak jsou naše investiční příležitosti využity.
Investiční příležitost v tom nejobecnějším smyslu je tím, do čeho mohou být investovány
prostředky peněžní i nepeněžní (volný čas, důvěryhodnost apod.) tak, aby očekávaný výnos
převýšil náklady vzniklé investováním.
Investiční příležitosti můžeme rozlišit na:
- Primární - schopnosti, které má člověk od narození v podobě různých vloh a předpokladů.
- Sekundární - spojené s rozvojem schopností člověka, využíváním jedněch vznikají další,
přičemž při rozkrývání a současně i využívání těchto investičních příležitostí má
rozhodující roli vzdělání.
- Terciární - schopnost iniciovat a realizovat inovační projekty; součástí inovačních
projektů je přitom i profesní dráha člověka, tj. změny v jeho uplatnění na profesních
trzích.
Pokud bychom si na chvíli představili, že existuje nějaký způsob, jak přesně rozpoznat
investiční příležitosti, kterými každý z nás disponuje, a pokud by existovaly mechanismy, jak
z výnosů využití těchto investičních příležitostí odměnit toho, kdo na jejich realizaci poskytl
investiční prostředky, měl by každý z nás možnost plně rozvíjet a uplatňovat své schopnosti.
Nebyl by přitom omezen nedostatkem vlastních investičních prostředků.
Problém je však právě ve složitosti rozpoznávání investičních příležitostí a v nevyvinutosti
mechanismů investování prostředků jednoho využití do investičních příležitostí druhého
člověka (či obecněji nějakého subjektu):
- Pokud jde o problematiku rozpoznávání investičních příležitostí, lze uvést následující: Zde
je nejobtížnější identifikování sekundárních investičních příležitostí. Ty totiž vznikají v
interakci s prostředím, ve kterém se člověk vyvíjí, přičemž velmi významnou roli zde hraje
vzdělávací proces. Ten na jedné straně využívá vrozené předpoklady a vlohy, na straně druhé
odhaluje nové možnosti dalšího rozvoje schopností člověka, které na počátku vývoje
osobnosti člověka, ale i na počátku každé další fáze tohoto vývoje bylo možné tušit je v
hrubých obrysech a často ani to ne. Kdo a kdy dokáže s dostatečnou jistotou říci, co z toho či
onoho člověka bude či může být, pokud se mu dostane náležitého vzdělání?
- Pokud jde o možnost investovat investiční prostředky, kterými disponuje jeden subjekt, do
využití investičních příležitostí, kterými disponuje druhý subjekt, i zde vzniká řada
zásadních problémů. Jednak je to dlouhá doba návratnosti a velké riziko. Otázkou např. je
i to, jakým způsobem může být jeden zavázán k tomu, aby druhému půjčené prostředky
skutečně vrátil. V neposlední řadě pak nikdy nebývá zcela zřejmé, jak rozlišit původ
výnosu - byl dán skutečně poskytnutým vzděláním, nebo mělo větší roli rodinné prostředí,
či snad vrozené schopnosti, případně nejvíce dala člověku samotná firma, ve které našel
uplatnění?
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Kromě toho je zde ještě problematika přesahů (tzv. externalit) individuálních výnosů. To
znamená, že výnosy z využití investičních příležitostí (v jejich peněžní i nepeněžní
podobě) si přivlastňuje nejen jejich vlastník, ale mají pozitivní význam i pro širší okruh
zúčastněných, zpravidla pro celou společnost.
V neposlední řadě pak vše souvisí s transakčními náklady na identifikování investičních
příležitostí a na zabezpečení směny mezi věřiteli a dlužníky (tj. mezi těmi, kdo poskytují
své investiční prostředky k realizaci cizích investičních příležitostí, a těmi, kdo využívají
cizí investiční prostředky k realizaci svých investičních příležitostí).

2. Role kapitálového trhu při využívání investičních příležitostí
Výše uvedené lze formulovat i jiným způsobem. Pokud by byl dostatečně rozvinut kapitálový
trh v oblasti investování do rozvoje schopností člověka (zejména v oblasti využívání jeho
sekundárních investičních příležitostí), nehrálo by rozpočtové omezení domácností či
samotných jednotlivců prakticky žádnou významnou roli. Každý by měl přístup ke kvalitnímu
vzdělání nezávisle na majetkových a příjmových poměrech svých, resp. domácnosti, jejímž je
členem.
Situaci, která by na dostatečně rozvinutém kapitálovém trhu vznikla, si můžeme přiblížit
názorně obrázkem, který vychází z toho, že na kapitálovém trhu proti sobě - přitom
v opačném gardu - stojí:
- Nabídka a poptávka investičních prostředků (věřitel nabízí vlastní investiční prostředky a
dlužník poptává cizí investiční prostředky).
- Poptávka a nabídka investičních příležitostí (věřitel poptává cizí investiční příležitosti a
dlužník nabízí vlastní investiční příležitosti).
Každý je vlastníkem investičních prostředků i investičních příležitostí. Co rozhoduje o tom,
kdo bude věřitelem a kdo dlužníkem? K tomu viz následující graf poptávky a nabídky
investičních prostředků a investičních příležitostí:
MY´

Y1 + Y2
linie
D1

rozpočtu

S2

E
i

Y
Y1

Y2
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Kde je:
Y - současný příjem
MY´- budoucí příjem vyjádřený v mezních veličinách.
Y1 - rozpočtové omezení prvního subjektu.
Y2 - rozpočtové omezení druhého subjektu.
D1 - mezní výnos z realizace vlastních investičních příležitostí prvního subjektu = poptávka
po cizích investičních příležitostech (do linie rozpočtu) = poptávka po cizích investičních
prostředcích (od linie rozpočtu)
S2 - mezní výnos z realizace vlastních investičních příležitostí druhého subjektu = nabídka
vlastních investičních prostředků (do linie rozpočtu) = nabídka vlastních investičních
příležitostí (od linie rozpočtu)
i - míra výnosu z vlastních investičních prostředků poskytnutých k realizaci cizích
investičních příležitostí (úroková míra)
K výše uvedenému grafu existuje symetrický. Využijeme jej k tomu, abychom ukázali, jaká
paretovská zlepšení vznikají v důsledku fungování kapitálového trhu v oblasti investování do
lidských schopností:
MY´

Y1 + Y2
linie

D2

rozpočtu

S1

A
E
i

B
C
Y
Y2

Y1

D1 se mění v S1, S2 se mění v D2, tj.:
- D1 jako křivka mezního výnosu z realizace vlastních investičních příležitostí prvního
subjektu je současně coby S1 křivkou nabídky vlastních investičních prostředků (do linie
rozpočtu), resp. vlastních investičních příležitostí (od linie rozpočtu).
- S2 jako křivka mezního výnosu z realizace vlastních investičních příležitostí druhého
subjektu je současně coby D2 křivkou poptávky po cizích investičních příležitostech (do
linie rozpočtu), resp. poptávky po cizích investičních prostředcích (od linie rozpočtu).
Trojúhelníky EAB a ECB představují paretovská zlepšení jednoho a druhého subjektu.
Paretovská zlepšení jsou taková, při nichž se zvětšuje v důsledku lepší alokace zdrojů užitek
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alespoň někoho ze zúčastněných (zpravidla však většiny či všech), aniž by se snížil užitek
kohokoli. Na paretovském zlepšení zkrátka vydělají všichni či alespoň většina a nikdo na něm
neprodělá. Ekonomové vědí, že tam kde se objeví prostor pro paretovská zlepšení, tam
přirozeným způsobem má tendenci se ekonomický systém vyvíjet, zdokonaluje se příslušným
směrem a rozumná státní politika mu v tom může napomoci.
Všimněme si, že současný příjem je vyjádřen v celkových veličinách (Y), zatímco budoucí v
mezních (MY´).
Na uvedené grafy navazuje řada dalších, které popisují významné jevy na kapitálovém trhu i
významné vývojové tendence.25
O čem výše uvedené grafy vypovídají? O tom, že pokud by dostatečně fungoval kapitálový
trh, každý z nás by porovnával výnos z vlastních investičních příležitostí s výnosem z cizích
investičních příležitostí. Pokud by zjistil, že může využít své investiční prostředky k realizaci
investiční příležitosti někoho jiného a přineslo by mu to větší výnos, učinil by tak. Pokud by
takové cizí investiční příležitosti nenašel, ale naopak, po vyčerpání vlastních investičních
prostředků by disponoval investičními příležitostmi s větším výnosem než ostatní, nabízel by
tyto své investiční příležitosti a současně poptával cizí investiční prostředky k jejich realizaci.
Podle toho, zda by našel výnosnější investiční příležitosti pro své investiční prostředky, než
jsou jeho vlastní investiční příležitosti, by se stával věřitelem, nebo naopak dlužníkem, pokud
by je nenašel, ale naopak získal cizí investiční prostředky k realizaci vlastních investičních
příležitostí.
3. Ekonomie produktivní spotřeby - teoretické východisko zachycení vývojových tendencí
současného ekonomického systému a klíč k problematice efektivnosti investování do lidského
kapitálu
Nejde o to donekonečna diskutovat o tom, zda se kapitálový trh může či nemůže vyvíjet
směrem, který by vedl k výše uvedeným paretovským zlepšením. Jde o to, zda v reálném
světě, tj. jak v naší zemi, tak jinde ve světě, jak v oblasti vzdělání, tak v jiných oblastech,
dochází k vývoji směrem k dokonalejšímu fungování kapitálového trhu ve výše uvedeném
smyslu. Odpověď na tuto otázku je pozitivní. Vývoj kapitálového trhu uvedeným směrem
prokazatelně existuje a má zrychlující se tendenci. Svědčí o tom zejména následující:
- V různých částech světa se rozvíjejí systémy financování vzdělání, zejména
vysokoškolského, které jsou založeny na investičním principu. Tyto systémy vznikají na
bázi veřejného i soukromého financování vysokého školství. Jedná se například o
australský systém HECS, která je průběžně modifikován a zdokonalován již od roku 1987.
Byl převzat v řadě dalších zemí, v současné době jej zavádí i Čína. Jiným příkladem je
americký systém MRU (MyRichUncle).
- Velmi dynamicky se rozšiřují spotřebitelské půjčky a úvěry. Tento trend lze pozorovat i v
naší zemi. Jakkoli lze některé jevy s tímto spojené považovat za sporné, je výsledkem
tohoto trendu využití investičních příležitostí domácností umožňující jejich dynamičtější
společenský vzestup. Roste podíl půjček, které mají investiční charakter a které jsou de
facto spláceny z výnosů toho, co by bylo možné nazvat „investicemi do produktivní
spotřeby“.
25

Viz
Valenčík, R.: Rozšířený koncept všeobecné rovnováhy s. 25-27
Valenčík, R.: Ekonomie produktivní spotřeby s. 6 - 12
Valenčík, R.: Mikroekonomie: Jak ji chápat a k čemu je s. 48 -52
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V ještě obecnější podobě pak můžeme pozorovat tendenci posilování produktivních
složek osobní spotřeby, resp. spotřeby domácností. Ukazuje se, že osobní spotřebou
ekonomický proces nekončí. Řada složek (osobní) spotřeby má prokazatelně produktivní
charakter v tom smyslu, že přispívá ke zvýšení budoucího příjmu spotřebitele. Zcela
zřejmé je to v případě vzdělání, ale i péče o zdraví či při pořizování předmětů osobní
spotřeby vedoucích k úsporám času. A to je jen malý zlomek názorných příkladů
produktivní spotřeby jednotlivců či domácností. Mnohem jednodušší najít příklady
produktivní spotřeby než neproduktivní.

Lze říci, že cílovou orientací chování domácností se postupně stává následující: Domácnosti
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.
To, že nacházíme výjimky, je v tomto případě právě tím, čím je potvrzováno pravidlo.
Výše uvedené je významné i z hlediska vývoje ekonomické vědy:
Klasická ekonomie chápala spotřebu jako reprodukci pracovní síly, abstrahovala od spotřeby
přebytku. Její oporou proto byla pracovní teorie hodnoty (zboží je směňováno v poměrech
určených množstvím práce, které je v něm obsaženo).
Neoklasická ekonomie vzniká v době, kdy zvýšení produktivity práce vedlo k tomu, že od
spotřeby přebytku nelze abstrahovat a kdy má každý možnost výběru spotřebovávaných
statků. Její oporou se stává teorie užitku chápaného jako subjektivní fenomén. Abstrahuje
však od produktivních aspektů spotřeby domácností, resp. jednotlivců, tj. od vlivu spotřeby
(při které vzniká prožitek) na budoucí příjem.
Ekonomie produktivní spotřeby umožňuje zachytit podstatu procesu přechodu ke vzdělanostní
společnosti a ekonomické jevy v tomto období. Podle ní se domácnosti orientují na
maximalizaci současné hodnoty budoucího příjmu z využití investičních příležitostí, kterými
disponují. Klíčovou roli přitom hrají investiční příležitosti spojené se vzděláním.
A je to právě věda, která umožňuje v obrovské rozmanitosti společenských jevů odhalit to
nejvýznamnější a určující. Pokud se týká například velmi rozmanitých možností financování
investic do vzdělání, umožňuje ukázat, co je perspektivní, co je úkrokem stranou a co je
slepou uličkou.
Prokázali jsme principiální možnost vytvoření komplementárního vztahu mezi rovností
a efektivností, tj. principiální možnost dosáhnout takového zdokonalení tržního
mechanismu v oblasti kapitálového trhu, aby vedl k plnému využívání investičních
příležitostí spojených s rozvojem schopností člověka nezávisle na jeho příjmové či
majetkové situaci. Tím jsme vymezili možnost vývoje ekonomického systému určitým
směrem.
Tento závěr je velmi významný z hlediska praktických aplikací. Odpovídá na otázku, co je
podstatou efektivnosti v oblasti investování do lidského kapitálu. Ukazuje a dokazuje, že
řešení sociálních otázek nemusí jít jen cestou maximalizace sociálně orientovaného
přerozdělování. Možnosti tohoto typu přerozdělování jsou omezené a navíc má, zejména
překročíme-li určité meze, negativní vedlejší účinky. Na rozdíl od toho vývoj tržních
mechanismu (jehož těžiště je v oblasti kapitálového trhu) umožňuje řešit nejvýznamnější
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problémy typu rovnosti příležitostí současně se zvyšováním efektivnosti ekonomického
systému. Vývoj tržního mechanismu v oblasti kapitálového trhu je přitom neoddělitelnou
stránkou konstituování vzdělanostní společnosti.
4. Přenesená cena a reforma financování vysokoškolského vzdělání
Pro konkrétnější pochopení toho, jakým směrem se tento vývoj odehrává, je důležité ukázat
princip přenesené ceny. V obecné rovině tento princip znamená, že každý platí až z toho, co
mu investice vynese, a podle toho, kolik mu vynese. Tento princip (pokud jej budeme
aplikovat na oblast vysokoškolského vzdělání, i když lze uvažovat i o dalších aplikacích), lze
ve stručnosti charakterizovat takto:
1. Prvotním věřitelem je samotná vysoká škola, tj. ten, kdo „prodává“ systém vzdělávacích
služeb.
2. „Kupující“ (student, resp. po absolvování studia absolvent) „platí“ za poskytnutý systém
služeb podle toho, co mu nabytí schopností prostřednictvím systému vzdělávacích služeb
přinese - tj. odvádí ze svého příjmu po absolvování vysoké školy a po překročení určité
hranice příjmu (jedno- či vícenásobku statisticky vyčíslené průměrné mzdy) určitou
částku (např. 3-5 % z dosaženého příjmu) buď po předem stanovenou dobu (10-15 let),
čímž je závazek vyrovnán (bez ohledu na to, kolik a kdy bylo reálně zaplaceno), nebo do
vyrovnání úročeného či neúročeného závazku (v tom případě se jako nejvhodnější částka
ukazuje 5-10 % z jeho příjmu).
Při objevení principu přenesené ceny hrála důležitou orientující roli ekonomická teorie. Jde
totiž o to, že praxe nastoluje otázku financování investic do vysokoškolského vzdělání v řadě
aktuálních kontextů - jde o to, aby školy měly více peněz, o to, aby byl přístup ke studiu
umožněn co nejširšímu okruhu zájemců, o to, aby si vysoké školy konkurovaly, o to, aby
prostředky byly rozdělovány mezi vysoké školy podle jejich přínosu, o to, aby zájemce o
studium byl vybaven dostatečnými informacemi, co mu studium na té či oné škole přinese, o
to, aby přístup ke vzdělání (včetně nezbytnosti platit vícenáklady spojené se studiem) byl co
nejméně omezen majetkovými poměry zájemce o studium, o to, aby vysoké školy byly
zainteresovány na kvalitě poskytovaného systému vzdělávacích služeb, o to, aby i
zaměstnavatel absolventů vysoké školy získal informace, jakou úroveň má absolvent té či oné
vysoké školy či oboru na té či oné vysoké škole, o to, aby do financování vysokoškolského
vzdělání mohly vstoupit i zdroje ze sekundárního kapitálového trhu apod. Z hlediska
konkrétních forem a parametrů úhrady studia se dostávají výše uvedené požadavky do řady
rozporů. Princip přenesené ceny (s důrazem na uchování informačních, motivačních a
alokačních funkcí ceny) umožňuje zabezpečit společný základ pro optimální naplnění všech
výše uvedených požadavků.
Tento způsob splácení plní několik funkcí současně:
- Je to funkce investiční (úvěrová): Každý má přístup ke vzdělání nezávisle na tom, zda má
či nemá prostředky na úhradu studia.
- Je to funkce solidární-pojišťovací: Úspěšnější absolventi zaplatí více než méně úspěšní
(neúspěšní neplatí nic). Jedná se o určitou solidaritu méně a více úspěšných (neúspěšných)
absolventů, o způsob jejich ochrany před rizikem i o rozptýlení rizika, které nese
poskytovatel vzdělávacího servisu.
- Je to funkce ceny (resp. přenesené ceny): Vzdělávací zařízení je motivováno k co nejlepší
kvalitě vzdělávacího servisu z hlediska uplatnění absolventa na profesních trzích a získává
finanční prostředky podle toho, jak se jeho absolventi uplatňují na profesních trzích. Tj.
tato „přenesená cena“ plní funkci ceny v oblasti zabezpečení alokační efektivnosti
prostředků (a plní ji podstatně lépe, než by byla „skutečná cena“ v podobě předem
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předepsaného školného). Kromě motivační a alokační funkce plní ještě informační funkci.
Splácení závazků může probíhat prostřednictvím centrálního evidenčního systému, který
pro všechny účastníky systému (vysoké školy, uchazeče o studiu, firmy i finanční
instituce) poskytuje v anonymní a vhodně agregované podobě informace o tom, jakou
příjmovou perspektivu má vzdělání na té či oné vysoké škole v tom či onom oboru.
Všechny typy přenesené ceny (která má podobu určitého závazku) mohou být obchodovány
na sekundárních kapitálových trzích. Rovněž tak mohou mít alternativu přímé úhrady, kterou
je nutné chápat jako nominální a následné (sekundární) ocenění původně „nenominálního“
závazku. V obou případech pak na těchto sekundárních trzích vzniká nominální ocenění
přenesené ceny.
Protože v realitě lze předpokládat možnost výběru splácení, znamenalo by to, že ti, co věří
svým schopnostem být úspěšní, mohou dávat přednost úročenému závazku. I když v praxi
mohou hrát i roli různé psychologické okolnosti, mj. neochota vystavovat se riziku - své
vlastní schopnosti i budoucnost se velmi obtížně odhadují. Konkurence mezi vzdělávacími
zařízeními patrně povede k tomu, že každé se bude snažit ve vyvážené podobě nabídnout
všechny z uvedených možností. (Např. banka může nabídnout studentovi přímou úhradu
závazku a požadovat od něj splácení úročeného závazku podílovou formou.)
To znamená, že navrhovaný systém v sobě obsahuje možnost uplatnit ostatní formy zpětného
splácení.
Přenesená cena se liší od „normální“ ceny následujícím:
1. Má více parametrů - výši příjmu, od které začíná odvod, procentuálně stanovená výše
odvodu, doba splácení.
2. Nemá primární nominální hodnotu, teprve na kapitálových trzích může sekundárně
vzniknout její nominální ocenění.
3. Je odvozena od ocenění produkce vysoké školy na profesních trzích (přenáší informaci o
uplatnění této produkce a vytváří i potřebné motivace směřující ke zvýšení hodnoty
produkce).
4. Alokuje prostředky ve prospěch těch vysokých škol, jejichž produkce se nejlépe uplatňuje
na profesních trzích.
Všimněme si, že přenesená cena je něco mezi úvěrem a daňovou zátěží (aniž by byla jedním
či oním). Vytváří rovněž „můstek“ mezi specifickým vztahem věřitel - dlužník, který vzniká
při investování do lidských schopností (studentem/absolventem, který „kupuje“ systém
vzdělávacích služeb a je současně dlužníkem, a vysokou školou, která je „prodávajícím“ a
věřitelem současně), a kapitálovým trhem. (Ze stávajících systémů zpětného financování
investic do vzdělání má k využití principu přenesené ceny nejblíže americký systém
„MyRichUncle“ - viz www.myrichuncle.com a australský systém HECS - Higher Education
Contribution Scheme - viz www.hecs.gov.au.)
Jakmile začneme pracovat s principem přenesené ceny, odpadají všechny námitky týkající se
„technické realizovatelnosti“ projektu dosažení souladu mezi rovností (interpretované jako
rovnosti příležitostí) a efektivností. Dlužno poznamenat, že objevení principu přenesené ceny
vychází z poznatků ekonomické teorie, konkrétně pak z toho, v čem spočívá hlavní funkce
ceny jako takové. Totiž z toho, že cena plní především funkci informační, alokační a
motivační. Jedná se vlastně o zobecnění pojmu cena (při uchování všech funkcí, které cena
plní) v oblasti, kde v důsledku specifického charakteru transakcí „normální“ cena nevzniká.
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5. Investování do pozice a investování do schopností
Při analýze zájmového kontextu přechodu k ekonomickému systému, ve které jsou rovnost a
efektivnost komplementárními parametry systému, se ukázalo být jednou z největších
překážek poziční investování, resp. investování do společenské pozice. Jedná se o fenomén,
který mohl být odhalen teprve poté, co byly doceněny možnosti investování do lidských
schopností. V určitém smyslu se jedná o doplňující se a proti sobě stojící formy investování.
Podstatou pozičního investování je přeměna majetkové výhody ve výsadu (privilegium)
formou investování do společenské pozice. Mechanismus působení tohoto fenoménu je
následující:
- Představme si, že v ekonomice existuje (pomyslné) odvětví nabývání a uplatnění
schopností.
- V rámci tohoto odvětví dochází k tomu, že aktéři:
- získávají schopnost disponovat investičními příležitostmi,
- získávají investiční prostředky k využití investičních příležitostí, u nichž vzniká
přebytek.
- Investicemi do společenské pozice jedněmi aktéry dochází k tomu, že se vstup do
tohoto odvětví omezuje jiným aktérům, kteří nemají prostředky pro investování do
společenské pozice.
Fenoménem investování do společenské pozice (formou prestižní spotřeby, která segreguje
společnosti z hlediska toků informací a společenských kontaktů, formou kupování poslušnosti
a preferování poslušnosti před efektivností) dochází k omezování konkurence v odvětví
nabývání a uplatnění schopností. Reálný společenský systém je investováním do společenské
pozice podstatným způsobem kontaminován. Je to jedna z hlavní příčin, proč se celý reálný
ekonomický systém nechová dostatečně „paretovsky“. Tím částečně odpovídáme na otázku,
proč se orientace na produktivní charakter spotřeby a využívání investování do lidského
kapitálu prosazuje jen velmi pomalu a obtížně.
Investování do společenské pozice a nedokonalosti kapitálového trhu v oblasti investování do
lidského kapitálu jsou spojité nádoby: Nakolik je nerozvinutý kapitálový trh, natolik se
otevírají možnosti a vznikají i podněty pro investování do společenské pozice; nakolik jsou
odstraněny nedokonalosti kapitálového trhu, natolik je investování do společenské pozice
„vytlačováno“ z ekonomického systému.
6. Reforma financování vysokého školství a její souvislosti s reformou ostatních investičních
a pojišťovacích sociálních systémů
S využitím výše uvedených teoretických východisek byla rozpracována konkrétní představa o
tom, jak by v podmínkách naší země mohl fungovat systém financování investic do vzdělání.
Jde o takový systém financování vzdělání, který umožní:
- Vyvolat tlak na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb.
- Umožnit dostatečnou informovanost o kvalitě vzdělávacích služeb.
- Dosáhnout dynamického profesního vzestupu a příjmového růstu absolventů.
- Zajistit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na profesních trzích.
Tento systém přitom nevytváří majetkovou bariéru přístupu ke vzdělání, ale naopak,
odstraňuje již existující, např. protekční.
Jak by takový systém fungoval? Byl by zachován současný systém veřejného financování
veřejných vysokých škol. Veřejným vysokým školám by se umožnilo zavést školné, přičemž
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student by měl právo si vybrat možnost přímé úhrady nebo úhrady formou odvodu z
budoucího příjmu podle výše tohoto příjmu. V případě odvodu z budoucího příjmu by student
platil až a jen tehdy, když jeho příjem překročí určitou hranici. Přímá platba by byla
zvýhodněna. V případě nepřímé platby vzniká primární závazek přímo vůči příslušné vysoké
škole (věřitelem je samotná vysoká škola). Odvody z budoucího příjmu by byly realizovány
obdobným systémem, jako platba např. zdravotního pojištění. Technicky by byly platby
realizovány přes centrální evidenční systém (z důvodu minimalizace transakčních nákladů a
generování informací).
Význam tohoto systému se nám ozřejmí, když srovnáme stávající, systém financování
vysokého školství s tím, který by zohledňoval uplatnitelnost absolventů na profesních trzích:
- Jak to funguje v současném systému? Každý platí (v rámci daňového systému) bez
ohledu, zda vzdělání dostal či nikoli, každý platí bez ohledu na to, jak kvalitní vzdělávací
služby mu byly poskytnuty, poskytovatel vzdělávacích služeb dostává prostředky od těch,
co platí prostřednictvím daňového systému, bez ohledu na to, jak kvalitní služby poskytl.
Tento systém bývá nazýván „bezplatným“ a některými je dokonce vydáván za jakousi
vymoženost.)
- Systém, který by byl založen na financování podle uplatnění absolventů, nazvěme ho
pracovně systémem zainteresovaného vysokého školství, a který by garantoval rovnováhu
mezi náklady a výdaji umožňuje, aby každý finančně přispíval (platil) až z toho a podle
toho, co mu vzdělání vynese, a přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl.
Reforma financování investic do vrcholových forem vzdělání (vysokoškolského a
celoživotního) je klíčem k reformě všech sociálně investičních a sociálně pojišťovacích
subsystémů veřejných financí. Lze to ilustrovat např. na problematice propojení systému
financování vzdělání, zdravotní péče a penzijního pojištění. Obrovské možnosti jsou
například v prodloužení doby dobrovolného produktivního uplatnění člověka. Tj. nikoli ve
vnucených parametrických změnách, kterými je paušálně prodlužováno období, kdy musí
člověk pracovat, pokud nechce mít velmi nízké příjmy z veřejného penzijního systému, ale ve
vytvoření podmínek, kdy chce být produktivně činný (těší ho to, dává to smysl jeho životu,
udržuje ho to v kondici fyzické a psychické) a kdy může být produktivně činný. Zde jsou
obrovské rezervy. Např. zaměstnanost věkové kohorty od 55 do 65 let v zemích EU se
pohybuje od 22 do 68 % (!), tj. více než trojnásobný rozdíl.
Lze realizovat reformu 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? Ano, 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.
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.) znamená:
- 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.

Vlastní řešení si pak lze představit tak, že po dosažení určitého věku (40 - 50 let) po splnění
určitých kvalifikačních požadavků (které mohou být formulovány poměrně přesně a jejichž
splnění může mít složku formální i testovatelnou) by člověk mohl dobrovolně volit zařazení
do progresivní, resp. aktivní součásti systému veřejného penzijního pojištění spojeného se
systémem zdravotní péče zaměřené na prodloužení produktivního života a systémem
celoživotního vzdělávání. Mohlo by se např. jednat o následující předpoklady - dosažené
vzdělání, dosahovaný příjem.
7. Konstituování vzdělanostní společnosti
Vývoj tržního mechanismu, jehož těžiště je v oblasti kapitálového trhu a který vede ke stále
plnějšímu využívání investičních příležitostí (zejména těch, které jsou spojeny s rozvojem
schopností člověka), je jednou z hlavních podmínek i jedním z hlavních atributů přechodu ke
vzdělanostní společnosti. Ten lze tematizovat následujícím způsobem:
1. Žijeme v době, kterou lze nazvat jako počátek přechodu ke vzdělanostní společnosti, tj.
společnosti, ve které se stává dominantním ekonomickým sektorem sektor produkce
lidských schopností (lidského kapitálu a sociálního kapitálu), zejména formou vzdělání:
- V tom smyslu, že produkuje rozhodující množství statků (vzdělanostních služeb
sloužících k uspokojování schopnostních potřeb).
- V tom smyslu, že nejvíce ovlivňuje uspokojování potřeb a utváření jejich struktury (tj.
nejvýznamnějšími potřebami člověka se stávají schopnostní potřeby, potřeby
uspokojované rozvojem a realizací jeho schopností).
- V tom smyslu, že v tomto sektoru nejintenzivněji probíhají inovační procesy.
- V tom smyslu, že se do tohoto sektoru přesouvá těžiště ekonomické akumulace (tj. v
tomto sektoru se nejvíce hromadí fixní kapitál).
- V tom smyslu, že v tomto sektoru vzniká nejvíce čistého přebytku, který se stává
zdrojem akumulace fixního kapitálu působícího v tomto sektoru (přičemž fixním
kapitálem se stávají samotné schopnosti člověka).
Proces konstituování vzdělanostní společnosti má řadu obdobných rysů jako proces vzniku
průmyslové společnosti, resp. průběh průmyslové revoluce. Tak jako období průmyslové
revoluce proměnilo řemesla v průmysl a dílny v továrny, tak v současné období mění podobu
univerzit v hlavní produkční jednotky. Tak jako v období průmyslové revoluce byla rozbita
pouta cechovní výroby, tak v současném období zrodu vzdělanostní jsou postupně
prolamovány bariéry, které omezovaly konkurenci mezi univerzitami a tudíž i mnohem větší
roli ekonomických stimulů jejich chování. Hlavním ekonomickým stimulem chování
univerzit se v logice přerodu současné postindustriální společnosti na společnost vzdělanostní
stává přímá finanční zainteresovanost univerzit na dlouhodobém uplatnění jejich absolventů.
2. K prosazení vzdělanostního sektoru jako dominantního ekonomického sektoru může
docházet jen tam, kde se potřebným způsobem rozvine tržní mechanismus a vytvoří
vhodné spolupůsobení trhu a státu. To znamená zejména:
- Vývojem kapitálového trhu dojde k eliminování bariéry rozpočtového omezení při
investování do rozvoje lidských schopností, která je hlavní příčinou vzniku a existence
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trvalých monopolů působících v této oblasti i v dalších oblastech ekonomiky a která
vytváří hlavní omezení vstupu do odvětví produkce a nabývání lidských schopností.
Změní se poměr mezi investováním do společenské pozice a lidských schopností ve
prospěch investování do lidských schopností, v návaznosti na to vzroste i role
kooperujících sítí založených na využívání lidských schopností.

3. O subjektech a produkci vzdělanostní společnosti si lze s využitím teorie učinit
konkrétnější představu:
- Hlavními subjekty budou univerzity poskytující vzdělání rozvíjející inovační
schopnosti, vzdělání založené na univerzalitě (všestrannosti).
- Produkcí univerzit se stávají kooperující absolventské sítě, které se však současně
mění v součást univerzitního subjektu.
- Předpokladem přeměny stávající univerzit resp. vysokých škol v univerzity jako
hlavní produkční subjekty vzdělanostní společnosti je již zmíněné zdokonalení tržního
mechanismu tak, aby byly zainteresovány na uplatnění své produkce (svých
absolventů), na jejich příjmovém a společenském vzestupu.
4. Pro vyústění teoretických závěrů do praxe má význam i další rozvoj teorie a zvyšování
efektivnosti výuky:
- V obecně teoretické rovině bude hrát významnou roli zkoumání vlivů podmiňujících
utváření jednotlivých druhů sítí. V prakticko-aplikační rovině bude hrát významnou
roli rozpracování projektů sociálního investování a reformování stávajících sociálních
subsystémů.
- Při zvyšování efektivnosti výuky bude hrát důležitou roli promítnutí požadavku
univerzality do obsahu vzdělávacího procesu.
8. Vývojové trendy univerzitního školství
Návazně na výše uvedené lze identifikovat hlavní vývojové trendy univerzitního školství. K
tomu připraveno samostatné vystoupení ve 3. bloku konference.
Postup prací a teoreticko-praktické kontexty výstupů
Tradice konání mezinárodních vědeckých konferencí na téma Lidský kapitál a investice do
vzdělání (již od roku 1998), spolupráce s Institutem pro ekonomické a sociální analýzy a
zejména pak mezinárodní konference Reforma univerzit a dostupnost vysokoškolského
vzdělání, kterou pořádal ISEA VŠFS 15. - 17. 6. 2003 v Praze, resp. mezinárodní pracovní
kontakty, které zde byly navázány, to vše umožnilo podstatně urychlit úvodní fázi řešení
grantu. A tak již na začátku druhého roku řešení projektu bylo možné uveřejnit jeden z
hlavních teoretických výstupů.26
V průběhu řešení byl v rámci řešení grantového projektu od října 2003 organizován
pravidelný teoretický seminář Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování otevřený
odborné veřejnosti. Materiály připravené v rámci tohoto semináře jsou pravidlěně
zveřejňovány na www.vsfs.cz.
Pozornost řešitelského týmu se pak zaměřila na uplatnění teoretických východisek
obsažených v hlavním výstupu v kontextech, které považoval za nejvýznamnější Vycházeli
jsme přitom z teoretickometodologického principu, podle kterého je součástí teoretického
řešení problému i teoretická analýza všech podstatných mezičlánků spojení teorie s praxí,
26

Valenčík, R. Rozšířený koncept všeobecné ekonomické efektivnosti. In: Politická ekonomie 1/2004.
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resp. cesty od teorie k praktickému využití (což mj. hraje i roli zpětné vazby při ověřování a
inspirování rozvoje teorie). Pokud se týká efektivnosti investování do lidského kapitálu,
ukázala se realizační problematika a její kontexty jako velmi podstatné. Mezi zmíněné
kontexty patří zejména:
- Angažovanost v oblasti tvorby koncepčního zázemí pro reformu financování vysokého
školství (kterou považujeme za nejdůležitější součást reformy všech sociálně investičních
a sociálně pojišťovacích systémů).27 Současně se ukázalo, že existuje řada bariér, které
brání nikoli jen samotné reformě financování vysokého školství, ale dokonce i racionální
odborné diskusi o jejím významu a přípravě.28
- Série tří navazujících sborníků na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání obsahuje
nejen informaci o každoročně dosahovaných výsledcích i vlastní přínos jednotlivých členů
řešitelského týmu, ale je cenná i z hlediska představy o tom, jak postup při řešení grantu
ovlivnil práce jiných výzkumných týmů. Platí to pochopitelně i obráceně - ukazuje, z čeho
řešitelský tým čerpal poznatky. Zde stojí za zmínku především navázání spolupráce s
Ekonomickou fakultou Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici a Fakultou Sociálně
ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Sborníkem Vzdělání a trh29 byla
zahájena spolupráce se spoluřešitelem - Liberálním institutem.
- Po uveřejní hlavních teoretických výstupů jsme se pokusili promítnou nejdůležitější
výsledky řešení grantu přímo do procesu výuky vydáním učebnice.30 Ve výuce byla
ověřována již od března 2004. Ukázalo se, že studenti velmi dobře chápou problematiku
související s produktivními složkami spotřeby domácností, rozpory ekonomické teorie
vycházejí z teorie užitku, pohled na kapitálové trhy prostřednictvím využívání
investičních příležitostí spojených s investováním do lidského kapitálu. Tato přímá
interakce výzkumné činnosti s výukou umožnila dotáhnout teoretické řešení v řadě směrů,
dosáhnout toho, aby výsledek byl dostatečně konzistentní s srozumitelný.
- Za důležitou a prospěšnou považujeme spolupráci s časopisem HR FORUM, jehož obsah
se problematiky efektivnosti investování do lidského kapitálu dotýká bezprostředně. Část
výstupů řešení projektu zde byla uveřejněna.31
- Pozornost si dle našeho názoru zaslouží seriál článků v časopisu Britské listy. A to
zejména proto, že do obce autorů a čtenářů, kterou tento deník vyváří, patří mnoho
aktivních odpůrců reformy financování vysokého školství. Naskytla se tak možnost
podrobit přístup spojený s řešením grantového projektu veřejné oponentuře, trpělivě čelit
nejrůznějším námitkám a současně ukázat i prokázat význam kvalitního teoretického
přístupu oproti zpolitizovanému pohledu. Dlužno poznamenat, že při této interakci vznikla
též řada obecně teoretických inspirací.32
27

K tomu viz zejména České vysoké školství (stále) na křižovatce (in: Proč tak těžko...?, Praha, Institut pro
sociální a ekonomické analýzy 2003, ISBN 80-903316-0-2, s. 23-42).
28
K tomu viz Kdo brání reformě vysokého školství a proč? (in: Vyšší vzdělání jen pro elitu?, Praha, Institut pro
sociální a ekonomické analýzy 2003, ISBN 80-903316-1-0, s. 109-123). O těchto výstupech informoval časopis
Ekonom v samostatné příloze Sonda: Financování vysokých škol (č.31/2003) a časopis Parlamentní listy
(č.5/2003). Na základě toho proběhla 28.1.2005 v Poslanecké sněmovně prezentace našeho přístupu k
financování vysokého školství pod záštitou Výboru pro vědu a školství (viz prezentace). Bylo zpracováno větší
množství publicistických článků.
29
Vzdělání a trh (Praha, Liberální Institut 2003, ISBN 80-86389-31-6)
30
Valenčík, R.: Ekonomie - Jak ji chápat a k čemu je? - Doplňující text ke studiu mikroekonomie na
magisterském stupni (Praha, EUPRES 2004. ISBN: 80-867-20-0).
31
Článek Vzdělání a reformy (Valenčík, R.: HR FORUM 4/2005) patří mezi závěrečné syntetické výstupy
uveřejněné v široce dostupné odborné literatuře.
32
Týká se to např. i článků Válka v Iráku se připravuje, občanská válka v USA již začala (27. 02. 03) a
Univerzity a svět - Kdo s kým válčí (25. 07. 2005), které ukazují na zajímavé globální kontexty dané
problematiky.
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Směry pokračování práce v návaznosti na výsledky grantového projektu
Řešení grantového projektu otevírá cestu k řešení dalších teoretických i praktických
problémů, a to zejména:
1. Rozpracování teoretického konceptu ekonomie produktivní spotřeby a jeho přenesení do
výuky mikroekonomie.
Tento úkol bude řešen v rámci procesu průběžného zdokonalování výuky mikroekonomie na
VŠFS a v rámci kontaktů s ostatními vysokými školami ekonomického zaměření.
2. Řešení návazné problematiky investování do sociálního kapitálu z hlediska efektivnosti
ekonomického systému.
Tato problematika navazuje na problematiku již řešeného grantového projektu velmi úzce.
Sociální kapitál má podobu místa člověka v různých sociálních sítí a toto místo podmiňuje jak
možnosti získání, tak i možnosti využití lidského kapitálu (v podobě schopností nabývaných
vzděláním a dalšími formami). Souvisí s polaritou možností (protichůdností možností i
důsledků) investování do rozvoje schopností a do společenské pozice, jejíž význam byl
odhalen právě v souvislosti s řešením problematiky efektivnosti investování do lidského
kapitálu v rámci daného grantového projektu. Tato polarita souvisí se dvěma základními typy
sociálních sítí či jejich dvěma základními atributy - rivalitními a kooperujícími sociálními
sítěmi, resp. prvky rivality a kooperace jednotlivých sociálních sítí.
Je k ní zpracován návazný grantový projekt Investování do sociálního kapitálu a efektivnost,
který byl přihlášen k posouzení v březnu 2005 a jehož řešení by v případně schválení začalo v
lednu 2006.
(Uvedenou problematiku považujeme za mimořádně významnou. Proto je připravena i
náhradní varianta v případě neschválení projektu. Pak by jeho řešení omezenou formou
probíhalo s využitím spolupráce s dalšími pracovišti v rámci tradice konferencí Lidský kapitál
a investice do vzdělání, kde se již v předcházejících letech ukázala být nosným tématem.
Grantový projekt by byl dále dopracováván a podáván v dalších letech.)
3. Začlenění problematiky efektivnosti investování do lidského kapitálu do širší a
komplexnější problematiky vzájemné podmíněnosti vývoje finančních trhů s vytvářením a
využíváním investičních příležitostí.
Lze vysledovat obecnou tendenci vývoje tržního mechanismu v oblasti finančních trhů, která
umožňuje plnější využívání sekundárních investičních příležitostí a tím i produkci mnohem
většího množství terciárních investičních příležitostí. Obecně pak vyvstávají otázky vztahu
mezi tvorbou a využíváním investičních příležitostí různých typů na jedné straně, na druhé
straně pak vývojem jednotlivých oblastí i jednotlivých prvků složité struktury finančních trhů.
Na této metodologické bázi lze řešit nejaktuálnější otázky současného ekonomického vývoje
velmi efektivně, přehledně a s možností identifikace toho, co je nejvýznamnější a určující.
K tomuto je připravován výzkumný záměr VŠFS, do jehož koncepce jsou vtěleny mj. i
výsledky grantového projektu Efektivnost investování do lidského kapitálu.
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4. Zdokonalování navrženého investičního modelu financování vysokého školství, jeho
kvantifikace a převod do prakticky využitelné podoby.
Z našeho hlediska je uplatnění investičního přístupu k financování vysokého školství a
vytvoření přímé finanční zainteresovanosti vysokých škol na dlouhodobé uplatnitelnosti jejich
absolventů úkolem naprosto zásadním a klíčovým. Na obecně teoretické řešení v rámci
grantového projektu nyní navazují kroky související s praktickou aplikací.
Tyto otázky zčásti řeší Institut sociálně ekonomických analýz, zčásti se jeho řešení a přípravy
praktické realizace v dohledné době ujaly některé státní instituce, s nimiž byla v průběhu
řešení grantového projektu navázána spolupráce.
5. Příprava souběžné reformy sociálně investičních a sociálně pojišťovacích systémů
(vzdělání, zdravotní péče, penzijního pojištění).
Vhodné zastřešení tohoto směru výzkumu se doposud hledá. Domníváme se, že
spolupůsobení celoživotního vzdělávání se systémem příslušným způsobem zainteresované
zdravotní péče umožní výrazně prodloužit období dobrovolného (a „chtěného“) uplatnění
člověka na profesních trzích a že se jedná o jeden z nejdůležitějších směrů penzijní reformy.
6. Vytváření absolventských sítí vysokých škol.
Produkce absolventských sítí a nikoli jen jednotlivých absolventů, tj. nikoli jen lidského, ale
sociálního kapitálu, je bezpochyby produktem vyšší generace. Jde zejména o to, aby
absolventi byli napojení na zdroj původních informací získávaných vědeckovýzkumnou
činností příslušné vysoké školy. O vytvoření a doladění tohoto systému se snaží VŠFS v
rámci svého projektu „Absolvent“. Teoretické aspekty by byly řešeny v rámci problematiky
investování do sociálního kapitálu z hlediska efektivnosti ekonomického systému.
7. Vývojové trendy univerzitního školství z hlediska konstituování vzdělanostní společnosti.
Univerzitní svět se stává těžištěm procesů spojených se vznikem vzdělanostní společnosti.
Tam, kde jsou vytvořeny podmínky, které vedou k zainteresovanosti vysokých škol na
dlouhodobém uplatnění svých absolventů, tj. na efektivnosti investování do lidského kapitálu,
začínají univerzity hrát klíčovou roli v rozpoznání, resp. identifikaci individuálních
schopností ve všech etapách života člověka, rozvíjení schopností, vytváření podmínek pro
plné uplatnění rozvíjejících se schopností, zprostředkování služeb podmiňujících uchování
nabytých schopností. VŠFS je vysokou školou, která má ambici stát se univerzitou. Z hlediska
kontextu dění ve světě svým způsobem vstupuje do rozjetého vlaku, což je dostatečně silnou
motivací k tomu, aby se při naplnění své ambice snažila perspektivní trendy vývoje
univerzitního světa zachytit. Tím může dojít k velmi intenzivnímu propojení teoretické práce
a jejích bezprostředních praktických výstupů, což pro vývoj vědy bylo vždy mocným
impulsem.
doc. Radim Valenčík, CSc.
valencik@cbox.cz
www.valencik.cz
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Investujeme do vzdělávání efektivně?
Jan Barták
Nejrůznější formy vzdělávání postrádají jasný cíl, profil absolventa, jasně stanovené
vědomosti a zejména dovednosti, kterými by měl absolvent na určité úrovni disponovat, chybí
nástroje, jak to zjistit, i metody, jak „měřit“ úspěšnost vzdělávací aktivity. Obvykle jde o
vyhozené peníze, čas, energii a motivaci všech zúčastněných.
Všechno by tedy mělo začínat „od hlavy“: nejprve cíl, projekt, metody a formy cílené
restrukturalizace a - v logické návaznosti - kvalifikované formulování požadovaných nákladů
na realizaci. Očekávané efekty by, pochopitelně, měly být významnější, než prostředky, které
jsme na jejich dosažení vynaložili.
Konference nazvaná Lidský kapitál a investice do vzdělání (raději „vzdělávání“), o níž
hodlám referovat, se na tyto otázky z nejrůznějších úhlů zaměřila. Její pořadatel, Vysoká
škola finanční a správní, řeší tyto problémy v rámci grantového projektu Grantové agentury
ČR.
Účastníci - vedoucí pracovníci ministerstev a centrálních úřadů, vysokoškolští učitelé, šéfové
partnerských i jiných firem, personalisté a manažeři - se seznámili s prvními souhrnnými
výsledky grantového projektu a mnozí z nich obohatili program konference vlastním
přístupem k řešené problematice z hlediska své profese, postavení a zkušeností.
Společným jmenovatelem konference byla, neváhám říci, jistá „humanizace ekonomie“,
pochopení klíčové úlohy člověka jako nositele sociálního a znalostního kapitálu ve všech
ekonomických procesech.Tématická šíře dvoudenní konference mi nedovolí zabývat se všemi
příspěvky, dokonce ani všemi významnými. Odhlédnu tedy od referátů adresovaných spíše
akademické sféře a zaměřím se především na poznatky a postřehy, které mají vazbu na
firemní praxi a požadavky na školské i firemní vzdělávání - dodejme, s odvoláním na zdravici
předsedy vlády ČR Ing. Jiřího Paroubka, a směřují k praktickému uplatnění absolventů. Na
efektivnost vkládaných investic do vzdělávání ostatně poukazovali i další partneři : Ing.
Radek Stavěl, ředitel Czech Coal, Jan Března, personální ředitel Kooperativy i mnozí další.
Programu realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku se věnovala
v krátkém příspěvku Ing. Lenka Mikovcová, vedoucí oddělení politiky rozvoje LZ Úřadu
vlády a tajemnice Rady vlády pro rozvoj LZ. Mezi jeho programovými záměry zmiňme
strategické řízení rozvoje lidských zdrojů, posílení flexibility vzdělávací soustavy,
odstraňování bariér vzdělávání pro starší občany a posílení motivačních faktorů.
Tohle, možná až příliš obecné představení Programu, doplnil konkrétními údaji k objasnění
silných i slabých stránek našeho současného vzdělávacího systému, především se zřetelem
k vysokým školám, Ing. Jan Koucký, CSc. ze Střediska vzdělávací politiky Pedagogické
fakulty UK. Zabýval se zejména postavením absolventů vysokých škol na trhu práce a
v ekonomickém životě, konkurenceschopností vysokých škol, bariérami v přístupu
k vysokoškolskému vzdělání a - jak jinak - nákladovostí a efektivností fungování vysokých
škol u nás.
Není jistě bez zajímavosti, že vysokoškoláci na úrovni magistrů mají o 70 – 75 % vyšší platy,
než je celostátní průměr (pro srovnání: v původní „patnáctce“ EU je to pouze 40 %), také
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jejich zaměstnavatelnost je nesrovnatelně vyšší, než u jiných skupin. S tím souvisí i vyšší
zařazení ve firemní hierarchii vůči průměru.
Shrneme-li, je možné chápat vysokoškolské vzdělání jako vynikající investici, poněvadž
umožňuje lepší zaměstnavatelnost, pracovní zařazení i mzdu.
Avšak pozor! Čeští manažeři si nejvíce cení zaměstnanců se základním a středním vzděláním
(sic!), méně pak vysokoškoláků a nejméně absolventů nejrůznějších forem dalšího
vzdělávání.
Je možné, že se na tom podílejí klasické neduhy českého školství: izolovanost od ekonomiky,
podnikání a podnikavosti a nízké využívání potenciálu vzdělávaných.
S tím souvisí i selektivnost české vzdělávací soustavy. Ta se váže daleko podstatněji na
vzdělání rodičů, jejich kulturu , než na jejich sociální postavení. Ing. Koucký prokázal, že 80 90 % dětí vyrůstajících s matkou-vysokoškolačkou studuje vysokou školu, přičemž se
rekrutují z nejrůznějších sociálních vrstev. Děti z rodin, kde se na vzdělání neklade důraz,
mají daleko menší možnost studovat. Šance tedy nejsou rovnoměrně rozloženy - ze vzdělání
těží nejvíce ti, kteří jsou, díky rodinnému prostředí, event. dalším pozitivním vlivům, na
vzdělávání zainteresováni.
Zájem o vysokoškolské vzdělání všeobecně stále vzrůstá, vzdor nepříznivým demografickým
ukazatelům; i počet vysokoškoláků narůstá - i když ne tak, jak by si EU a OECD přály
(ponechávám stranou formálnost kritérií používaných ke srovnání). Je to pochopitelné,
poněvadž vzdělání dává absolventům větší šanci na uplatnění v profesním i osobním životě.
Zaměstnavatele ovšem nezajímá záplava absolventů, posedlá nezřídka „diplománií“, ale jejich
skutečná upotřebitelnost jako budoucích zaměstnanců. Často se však při náboru vyjadřují
velmi obecně k požadovaným kompetencím, neumí je při vlastním výběru hodnotit, měřit, a
nevyužívají dostatečně adaptačního procesu k ověření všeho, co zanedbali při výběru.
A tak se ukazuje, že zdaleka nestačí „požadované vzdělání“. To má vypovídací hodnotu,
dejme tomu, z hlediska požadovaných odborných znalostí (nikoliv však dovedností,
schopností vědomosti uplatnit), ale neříká nic o sociálních kompetencích (schopnosti týmové
práce, komunikačních dovednostech, atd.) a osobnostních kompetencích (charakterových a
volních vlastnostech) jedince.
Organizace často bez hlubší analýzy situace nasazuje vzdělávací programy, které mají zčásti
nahradit, co novým zaměstnancům nedala škola či praxe, případně pracovníky modelovat
„k obrazu svému“, k souznění s firemním stylem řízení, kulturou apod.
Nejrůznější plošné formy, v nichž se všichni učí všechno a - v podstatě bez ohledu na to, co
budou pro výkon své práce potřebovat - bývají nezacílené a tudíž neefektivní - představují
„vyhazování peněz oknem“. (Všeobecně známý příklad: „posametová“ angličtina).
Pak následuje rozčarování - personalisté či vedoucí se diví, že firemní vzdělávací akce
nepřinesla požadovaný efekt. Problém je často v tom, že se neřeší příčina, ale následek.
Strategie rozvoje lidského potenciálu, jak poukázala např. Ing. Alžběta Kucharčíková, PhD.
z Žilinské univerzity, by měla vždy začínat identifikací vzdělávacích potřeb z hlediska
zaměstnanců a zaměstnavatelů. (Ta spojka slučovací nevystihuje běžně se vyskytující
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asymetrii tohoto vztahu; nelze již totiž hovořit bez uzardění o vztahu nabídky a poptávky na
trhu práce, když leckde funguje jen diktát zaměstnavatelů - ti vytvářejí poptávku!).
Objektivizaci vzdělávacích potřeb zaměstnance umožňuje zjištění rozdílu mezi
kompetencemi, které zaměstnavatel vyžaduje pro výkon příslušné profese a reálnými
kompetencemi, jimiž disponuje nový zaměstnanec, či adept ucházející se o zaměstnání. Tento
rozdíl by měl být základem společných úvah o dalším postupu, tvorby a realizace
vzdělávacího plánu.
Personalistu, případně bezprostředního nadřízeného vzdělávaného, by ovšem vždy měl
zajímat skutečný výsledek vzdělávací akce, ne pouze prezenční listina, či „anketa
spokojenosti“ (i když ani to není bez vypovídací hodnoty!).
Poměrně snadno měřitelné, jak uvedl na konferenci doc. Ing. Jan Lojda, CSc, MBA, rektor
Vysoké školy Karla Engliše v Brně, jsou výkonové charakteristiky – obrat, zisk, rychlost
inovací, rozšíření, či diversifikace trhu, získání nových klientů apod. Obtížněji, a obvykle
v delší časovém horizontu, lze vyhodnocovat spokojenost, zákaznický přístup, sociální
dovednosti, změny v přístupu k řízení a vedení lidí apod.
Objektivní hodnocení se může opírat o reálné hodnoty, sledování změn a benchmarking.
Subjektivní hodnocení využívá expertních hodnocení, koučingu, monitoringu, případně
srovnání výkonu proškolených pracovníků s výkonem pracovníků neproškolených.
Rozhodující je, aby výsledkem vzdělání byl větší přínos, než náklady (finanční, časové,
organizační…) na ně vynaložené - přidaná hodnota, vytvořená rozvinutím a využitím lidského
potenciálu k materializaci hodnot prostřednictvím práce.
Znalost, jak uvedl prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc, je jedinou produktivní silou, která se
používáním neničí. Naopak, čím více využíváme znalosti, tím se na ně, jako u sněhové koule,
nabalují další a další, vzniká vyšší přidaní hodnota, dochází k ekonomickému růstu, k vyšší
úrovni konkurenceschopnosti firmy.
Zaměstnavatelnost pracovníka umocňuje jeho „odolnost vůči změnám“, flexibilita, mobilita,
tvořivost a kultivovaná schopnost dále se učit, vzdělávat, zdokonalovat.
To je výzva nejen pro firemní vzdělávání, ale již pro vysokoškolskou přípravu na budoucí
povolání: odstraňovat memorování množství faktů, která navíc zastarávají a ztrácejí svou
praktickou využitelnost a posilování aktivního učení, alternativních přístupů k problémům,
rozvíjení polemiky, argumentace v obtížných podmínkách, hledání a nalézání synergických
efektů týmové spolupráce - nejlépe v internacionálních, multikulturálních podmínkách To je
cesta do Evropy, k uplatnění nejen „českých rukou“, ale také - a pokud možno především českých hlav.
Klíčovým výstupem grantového projektu byly závěry, k nimž dospěli pedagogové z Vysoké
školy finanční a správní (PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc, doc. Radim Valenčík, CSc. a Ing.
Mgr. Petr Wawrosz) ve studii „Vývojové tendence univerzitního školství“. Z hlediska
podnikové a zejména personální praxe stojí některé za interpretaci:
-

Produktem univerzitního vzdělání by měl být ne(jen) lidský kapitál, ale sociální kapitál,
permanentně reprodukované a rozšiřující se a kooperující absolventské sítě.
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-

-

Vzdělávací systém by se měl vyznačovat takovou průchodností, aby bylo umožněno
studovat komukoli v kterékoli fázi života.
Vzdělání musí vést k prodlužování produktivního věku, ke kultivaci mezigenerační
odborné spolupráce, využívat a rozvíjet invenčnost myšlení, využívání životních
zkušeností (spojovat elán mladých se zkušenostmi dříve narozených), rozvíjet
permanentní celoživotní učení.
Spolupráce školy s praxí by se měla odvíjet i na dalších úrovních: v aplikovaném
výzkumu, při řešení nejrůznějších odborných problémů, s využitím „absolventských sítí“
a specialistů.
Univerzita musí nést odpovědnost za přípravu učitelů nižších stupňů škol a včasné
rozpoznávání talentů, jejich vedení a rozvíjení, prohlubování metodologie poznání.
S růstem role vzdělání ve společnosti roste i význam tzv. „produktivní spotřeby“ - takové,
která spotřebováváním přináší nové hodnoty.
Promyšlené a cílené investice do lidského a sociálního kapitálu řeší problém efektivnosti a
zároveň mohou vést i k odstranění nejrůznějších bariér v přístupu ke vzdělání, k uplatnění
principu rovnosti šancí, příležitostí k uplatnění a jejich rozvinutí.

Myslím, že podobně pojatá konference jen potvrzuje slova klasika, že „není nic praktičtějšího,
než dobrá teorie“.

Investujeme do vzdělávání efektivně?
Jan Barták
V knize „Rozpravy o řízení“ jeden z rozprávějících napsal: „Malý národ může být veliký
svojí kulturou“. Protože management je součástí duchovní kultury, dovolte mi se stručně
umínit o několika skutečnost, vztahujících se k inovacím vzdělávání v oboru „management“,
zahrnující zčásti obory věd, zčásti nauky, zčásti umění.
Nejprve k oblasti naší, vnitřní problematice. Naše vydavatelství a nakladatelství se velmi
pilně věnují publikování myšlenek z oblasti managementu. Literatury je tolik, že je ani
skupiny, natož jednotlivec, nemohou sledovat. Jejich obsah se pohybuje od propagace lásky
k bližnímu - nevím, proč bych měl mít rád svoje podřízené? - až po návody, jak se „ulejt
z práce“ a ignorovat nadřízené, přes velmi solidní publikaci o „fuzzy-vícekriteriálním
rozhodování“, které ovšem asi ani generální ředitel největšího koncernu nebude studovat, ač
má možná času více na studium než živnostník. Navíc každá vysoká škola vydává vlastní
učebnice - jako pomůcky k recitátorským výkonům bakalářů, magistrů, doktorandů při
zkouškách. Charakteristickým rysem všech publikací je popularizace myšlenek zahraničních
autorů - vlastních nápadů je poskrovnu.
Také naše odborné časopisy - např. HR forum, Moderní řízení, Hospodářské noviny, Ekonom
- nemluvě o popularizačních článcích v některých denících, které velmi pilně propagují
stovky „mouder“ z managementu, opět v převážné většině ze zdrojů autorit, zejména
zahraničních. Konají nesmírně významnou práci, otázkou je, nakolik provádí redakce rozbory
účinnosti mnoha článků, protože na diskuse k některých otázkám, není prostor!
Co z toho plyne? U nás zatím většina vydavatelů a nakladatelů dává přednost tradičnímu
přístupu: dříve sovětský autor byl „náš vzor“, dnes „americký autor“ je náš vzor. Jsou
samozřejmě výjimky, které ovšem nemohu jmenovat! Proč je tomu tak? Protože chybí slušná
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kritika produkce literatury z managementu, protože podnikatelé a manažeři pravděpodobně
tuto literaturu nečtou, jen ji zakládají do mahagonem vykládaných knihoven (o 800 tisících
živnostnících, kteří by mohli být hlavními zákazníky odborné literatury z managementu,
informace nejsou k dispozici!). Výše zmíněné časopisy sice občas publikují recenze odborné
literatury, ale tyto recenze připomínají spíše barnumskou reklamu než slušné, odborné
posouzení. Doporučuji proto: věnujme větší pozornost kritickým slušně vedeným diskusím
k vydaným dílům s tím, že této diskusi by měly být vyhrazeny jakési „doporučující listy“ pro
podnikatele a manažery. Jinak: chybí nám zpětná vazba, tak ji tedy zapojme!
Bídná je spolupráce vysokých škol resp. kateder, které se managementem a ekonomií
zabývají: proč neexistují - vedle speciálních studií kateder v regionech či na různých školách
vydávaných prací - společné, kvalitní a z našeho prostředí poučená perspektivní díla, která
shrnují poznatky pro budoucnost - z oboru „management a ekonomie“? Musí ovšem
integrovat poznatky ze světa a z našeho prostředí. Proč se hazarduje kapacitami, kdy každé
pracoviště znovu a znovu vymýšlí to, co je jinde zpracované? Nejde samozřejmě o
centralizaci, jakési vymýšlení „celostátních učebnic“, ale jde o spojení sil tvůrčích duchů,
nikoli tedy jen skvělých překladatelů zahraniční literatury! (Všimněme si, kolik sil věnují
různá „centra“ bádání a publikování výsledků bádání a když se ptáte, zda znají výsledky
jiných pracovišť v téměř totožné oblasti, nastane ticho …). Možná by zmíněnou spolupráci a
vzájemnou informovanost mohly zprostředkovat nějaké „Profesorské noviny“ (pro vysoké
školy). Pokud již vycházejí, omlouvám za neznalost.
V uvedených souvislost nelze nadále ignorovat vliv a význam internetu: každý student si
může vyhledat nekonečně mnoho knih, článků - tedy myšlenek k tématu, který je kantory
přednášen či diskutován na seminářích. Kantor ani nemůže stačit náporu literatury, kterou
studenti mohou nalézt! Vklad do inovace poznatků kantorů pak může spočívat v tom, že se
řeší věčný spor mezi speciálními poznatky a nutností zachovat univerzální přehled o
nahromaděných zkušenostech a poznatcích v oboru „ekonomie a management“ a jeho
částech. Opět však zdůrazňuji nutnost odmítat recitace cizích myšlenek, ale zdůrazňuji
vědomí souvislostí - v úsilí překonávat „fachidiotizmu“ profesí.
Velkou pozornost třeba věnovat naší škole managementu, založenou ostravskými podnikateli
a zejména pak Tomášem Baťou. Ignorance tvůrčích přístupů našich „rytířů průmyslové
revoluce“ (viz kniha prof. Milana Myšky) a jejich pokračovatelů (viz práce autorů z Českého
komitétu pro vědecké řízení) k podnikání, k vedení lidí, k inovacím (vč. myšlenek našeho
rodáka Schumpetera), je výrazem malosti některých tzv. autorit - poučovatelů, jak co dělat!
(Není nezajímavé, že jak např. Japonci se učí mnohému z díla Tomáše Bati.)
Z hledisek zkvalitňování vzdělání vůbec bude dobré vracet se k dílu Čapka a Peroutky z let
1920 - 1924: oba zdůrazňovali kardinální význam pedagogických fakult pro růst vzdělávání
v republice. Naše různá povídání o tzv. „vzdělanostní společnosti“ často nemá nic společného
s tvorbou vzdělané společnosti. (Totéž se vztahuje k propagaci „informační společnosti“ na
rozdíl od tvorby „informované společnosti“). O prezentaci „nového“ v konání pedagogických
fakult a o snaze mocných eliminovat odchody vzdělaných pedagogů mimo školy není téměř
nic slyšet.
Nyní k problematice srovnávání, porovnávání nás se zahraničím.
Je zarážející, s jakou lehkostí různé statistiky zařazují naši republiku do mezinárodního
kontextu v rámci porovnávání kvality vysokoškolského vzdělávání a vzdělání. Za prvé vůbec
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nejde o „kvalitu“, ale o kvantitu, neboť se porovnávají např. počty vysokoškoláků k nějaké
srovnatelné základně (třeba počtu obyvatel), náklady na studenta, atp. Skutečnou kvalitou se
začaly zabývat některé země, např. Švýcaři, Němci a Španělé. Děje se tak nejen po vydání
Boloňské a Sorbonské deklarace, ale zejména na základě prací prof. Roberta Hausera
z Nadace Konráda Adenauera. Ústav pro informace ve vzdělávání vytvořil tzv. Aktivity,
k nimž patří „vytvoření systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému“
(kdybych chtěl být jedovatý, upozorním na dvojí použití termínu „systém“ - ale já si vážím
práce zmíněné instituce). Zatím se konkrétní rozbor vztahuje na zkoumání kvality
v základním školství. Předpokládám, že se kvalitou vzdělávání na vysokých školách bude
odborná instituce zabývat co nejdříve, aby byl postižena nikoli kvantita, ale zejména kvalita
vzdělávání na našich vysokých školách v porovnání se zahraničními. Tak se snad už jednou
vyhneme zcela zcestnému porovnávání kvality vzdělávání.
Zmíněné rozbory kvality vzdělávání v Německu, Švýcarsku a Španělsku ukazují, že lze i
jednoduchým způsobem porovnat kvalitativní úroveň, např. i dotazem na profesory vysokých
škol: „na kterou vysokou školu pošlete svoje dítě studovat?“. Ptám se: kterou vysokou školu
doporučujete ke studiu ekonomiky a managementu Vy, ano Vy osobně? A proč?
Není nezajímavé, že v oboru „management“ naši studenti v dubnu letošního roku byly nejlépe
hodnoceni v soutěži zemí západní Evropy, Velké Britanie a Jižní Afriky. I tuto skutečnost je
dobré včlenit do hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání.
Konečně do dané problematiky patří i cesty za vzděláním - od nás do zahraničí. Zkoumat
konkurenci a konkurenčnost v této oblasti - kterou např. zahájily v Německé spolkové
republice33 - by nám také prospěla.
Zmíněné otázky patří do kategorie „inovace“ vzdělávání. Ačkoli termín „inovace“ má - jako
všechny, vč. „lidského kapitálu“ - různé možné interpretace, doporučuji do interpretací zahrnout i
obsah a rozsah pojmu „restaurace“. Mnozí vzdělaní ekonomové si asi pamatují na legraci, jakou
jsme prožívali na semináři na téma „restaurace pracovní síly“, ústící jednak do oblasti
stravovacích zařízení (vč. menz), jednak do oblastí „hodnoty“ pracovní síly. Bez úsměvu bych
však chtěl zvýraznit obnovování znalostí studentů - jako atributu „inovace znalostí“. Nelze totiž
inovovat bez vazby na kontinuitu, na věčný příběh kritiky minulých znalostí a pokusů je
překonávat novými poznatky. V přírodních vědách je to samozřejmost, proč tedy nikoli
v naukách, některých vědách a umění, integrovaných do pojmů „management“ (s bází na
znalostech ekonomie a ekonomiky a dalších nauk). Přeci jen kritická cesta kontinuity znalostí
umožní překonávat předpojatost, tedy dogmata v předmětech našeho bádání a výuky!
Tato, již osmá konference na dané téma, je ukázkou, že se něco děje. Totéž se vztahuje
k významné činnosti CESES UK, VŠE a některých vysokých škol v regionech, jakož i
například Domu techniky v Ostravě a k publikační práci mnoha kantorů, např. neúnavného a
zřejmě neunavitelného doc. Valenčíka. Ale je to všechno málo. Nelze jen proklamovat, že
„učitelem národů“ byl náš pradávný krajan. Bude dobré být mnohem kritičtější ve všech
oblastech, kde je to ještě badatelům a učitelům umožněno. Tak můžeme potvrdit, že i „malý
národ může být veliký svojí kulturou“, tedy i vzděláváním. I z naší konference by k této snaze
měly vzejít iniciativy na mocné našeho světa!
Autor byl do podzimu 2004 místopředsedou ČKVŘ, dnes členem Etického fóra ČR,
fischel@razdva.cz, mobil 777 203 757
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Viz např. stať Christophera Mohra, Hospod. Noviny, Kariéra, 18. 4. 2005
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Význam teoretických diskusí o lidském kapitálu pro návrhy na změnu systému financování
vysokých škol
Ing. Petr Gočev
Dnes je pojem lidský kapitál již poměrně dobře etablován. Přesto má ale smysl vrátit se
k textům z dob, kdy tomu ještě tak nebylo, a kdy se diskutovalo o tom, zda je tento pojem
vůbec smysluplný, jak jej chápat, čím je dán výnos z lidského kapitálu apod. Neboť právě tyto
diskuze často upozornily na nějaký ohled či úhel pohledu, který má význam i pro současné
úvahy o reformě systému financování vysokého školství.
Výhrady vůči názoru, že vzdělání zvyšuje produktivitu práce
Patrně nejznámější kritikou smysluplnosti koncepce lidského kapitálu získávaného ve
vzdělávacím procesu je signalizační teorie vzdělání, spočívající v přesvědčení, že „jediným
důvodem korelace vzdělání s příjmem je skutečnost, že kombinace schopností, motivace a
osobních zvyků, která je zapotřebí k úspěchu ve studiu, je tou samou kombinací, která je
zapotřebí k vysoce produktivní práci“34 a že ochota firem platit absolventům škol od samého
počátku jejich zaměstnání vyšší mzdu je dána pouze touto korelací, kterou dosažené vzdělání
signalizuje.
Signalizační teorie vzdělání byla ve své extrémní formě oprávněně odmítnuta, především na
základě konstatování, že firmy mají k dispozici i mnohem levnější metody testování a
diferenciace pracovníku a přesto přikládají dosaženému vzdělání takovou váhu. Zároveň však
platí, že pouze část mzdové diference mezi vzdělanými a nevzdělanými zaměstnanci je dána
schopnostmi nabytými ve vzdělávacím procesu. Podle některých průzkumů je odhadováno, že
mzdová diference je dána ze dvou třetin osobními vlastnostmi a schopnostmi, které
vzdělávacímu procesu předchází nebo jsou na něm nezávislé, a pouze z jedné třetiny
schopnostmi, které jsou výsledkem vzdělávacího procesu35. Při posuzování toho „kolik
vzdělání vynese“ tedy nelze započítat celou mzdovou diferenci, ale pouze její část. Praktický
význam tohoto zjištění je pak ten, že limit dosažené mzdy, od které mají studenti začít splácet,
musí být nastaven výše, než kdyby bylo možné celou mzdovou diferenci připsat na vrub
schopnostem nabytým díky dosaženému vzdělání. Navrhované nastavení tohoto limitu na
úrovni průměrné mzdy je tedy příliš nízké a vede k tomu, že platit budou muset i studenti,
kterým vzdělání zvýšení budoucích příjmů nepřinese.
Trade-off mezi dostupností a výnosností vzdělání
Statisticky bylo přesvědčivě zdokumentováno, že mzdová diference se v průběhu času mění
z důvodů, které nijak nesouvisí s tím, jak se mění či nemění kvalita vzdělávání: „V roce 1969
vydělávali absolventi univerzit [v USA] o 53 % více než středoškoláci a o 99 % více než lidé
s pouze základním vzděláním; v roce 1974 prémie tvořila 35 % a 74 %.“36 Někteří autoři se
z toho snaží vyvodit závěr, že dochází k všeobecnému „přeinvestování“ do lidského kapitálu.
Tento závěr je ale chybný. Je sice pravda, že hypoteticky může skutečně z hlediska profesních
trhů dojít k všeobecnému přeinvestování do vzdělání a tento poznatek by nás měl vést
k ostražitosti před otrockou závislostí na pobídkách generovaných profesními trhy. Uvedený
pokles výnosnosti vzdělaní však lze spíše nežli všeobecnému přeinvestování přičíst na vrub
rostoucí dostupnosti vzdělání. Mzdová diference je totiž kromě kvality vzdělání dána celou
řadou institucionálních faktorů, mezi jinými i dostupností vzdělání. Odbourávání sociálních
34
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Taubman, P.: Earnings, Education, Genetics and Environment. Journal of Human Resources, Winter 1976, str.
447-461
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Freeman, R. B.: The Overeducated American. New York: Academic Press, 1976, str. 13
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bariér přístupu ke vzdělávání a zvyšování podílu absolventů VŠ na celkové populaci povede
k poklesu mzdové diference a tedy ke snižování výnosnosti vzdělání (tato tendence může ale
také nemusí být převážena rostoucí poptávkou po kvalifikované práci). Tento poznatek
samozřejmě neimplikuje, že by bylo zvyšování dostupnosti vzdělání nežádoucí, ba právě
naopak. Při návrhu reformy financování, která si záslužně klade za cíl zvýšit dostupnost
vzdělání, je však třeba tento inverzní vztah mezi dostupností a výnosností vzdělání vzít v
úvahu.
Disciplína spíše nežli vzdělání
Podnětný je též argument, že vzdělanější pracovní síla není vždy také lepší pracovní silou
z hlediska zaměstnavatele37. V kapitalismu je zapotřebí pracujících, kteří se podřídí
hierarchickému systému autority a kontroly a patřičně reagují na platový pobídkový
mechanismus. Podstatnou funkcí vzdělávání - a tedy investice do lidského kapitálu - je vštípit
studentům postoje a hodnoty, které jsou konzistentní s ochotu podřídit svůj životní styl
potřebám firmy a účastnit se „krysích závodů“, které ve firmě probíhají. Kvalitní vzdělání
v humanitních oborech však může kolidovat s těmito požadavky na disciplinovanou, loajální a
dobře motivovanou pracovní sílu. Humanitní vzdělání přesměrovává spotřebu (včetně okázalé
a investiční spotřeby) od produktů náročných na peníze k produktům náročným na čas. Jinak
řečeno, humanitní vzdělání posiluje preferenci nefinančních složek příjmu oproti finančním
složkám příjmu. Humanitní složka vzdělání tedy zvyšuje pravděpodobnost, že absolvent dá
před dobře placeným zaměstnáním přednost zaměstnání, které je sice placené hůře, avšak
poskytuje mu vetší míru volného času a osobní svobody. Závěr je takový, že existují obory a
předměty, jejichž absolvování budoucí příjmy spíše snižuje, než aby je zvyšovalo. Při
zainteresování vysokých škol na maximalizaci budoucích příjmů absolventů pak vzniká
motivace k likvidaci takových předmětů, neboť vzdělávací systém produkující
„jednorozměrné lidi“ může být ziskovější než vzdělávací systém usilující o vyvážený rozvoj
lidské osobnosti.
Ďábel je v detailu
Při posouzení konkrétního záměru reformy systému financování vysokého školství je třeba
věnovat značnou pozornost detailům. Předchozí odstavce jsou jen namátkovou ukázkou
ohledů, které je třeba vzít v úvahu. Nevhodný výběr základního modelu nebo i nevhodné
nastavení některého z parametrů navrhovaného systému může mít dalekosáhlé důsledky na
jeho fungování a vliv na rozhodování lidí, zda takovou změnu podpoří anebo ne. Ve zbývající
části svého příspěvku se pokusím předložit argumenty, proč se domnívám, že odklon od
systému absolventské daně k systému odloženého úvěru, tak jak byl prezentován na semináři
„Jak dál ve financování vysokého školství“, je krokem k horšímu.
Vycházím při tom z Valenčíkovy definice tzv. zainteresovaného školství, které charakterizuje
těmito vlastnostmi:
1. „Každý platí až z toho, co mu vzdělání vynese, a podle toho, kolik mu vzdělání vynese.“
2. „Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl.“
V kontrastu s principy „zainteresovaného školství“ charakterizuje Valenčík současný
vzdělávací systém mj. následujícími parametry:
1. „Každý platí (v rámci daňového systému) bez ohledu, zda vzdělání dostal či nikoliv, a bez
ohledu na to, jak kvalitní vzdělávací služby mu byly poskytnuty.“
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2. „Poskytovatel vzdělávacích služeb dostává prostředky od těch, co platí prostřednictvím
daňového systému, bez ohledu na to, jak kvalitní služby poskytl.“
Tato charakteristika stávajícího systému je ale poněkud zavádějící. V systému progresivního
zdanění totiž existuje silná korelace mezi tím, „zda a jak kvalitní vzdělání“ zaměstnanec
absolvoval, a tím, kolik odvede na daních. Například existenci čtvrtého daňového pásma u
daně z příjmů fyzických osob lze chápat jako zhruba ekvivalentní zavedení speciální 7 %
daně z příjmů přesahujících 30 tis. Kč měsíčně. Přitom platí, že příjmu nad 30 tis. Kč
dosahuje 40 % zaměstnanců s VŠ vzděláním, 17 % s vyšším vzděláním, 10 % s maturitou a
jen zanedbatelné procento zaměstnanců bez maturity. Existenci čtvrtého daňového pásma lze
tedy chápat jako implicitní 7 % „absolventskou daň“, kterou zaměstnanci platí ve výši úměrné
tomu, jak kvalitního vzdělání dosáhli, anebo ji vůbec neplatí, v případě, že nemají alespoň
maturitu.
Jistě, je možné namítnout, že stávající systém financování vysokého školství je nevyhovující
proto, že nenaplňuje druhou z uvedených zásad zainteresovaného školství, „každý platí přímo
tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl“, a že zásady zainteresovaného školství je třeba
vnímat v nerozlučné jednotě, neboť pouze pokud jsou naplněny obě zároveň, budou školy
skutečně zainteresovány na poskytování kvalitního vzdělání.
Já ale myšlenkový experiment s implicitní absolventskou daní neuvádím proto, abych hájil
stávající systém financování, ale proto, abych demonstroval, že s tím naplňováním či
nenaplňováním kritérií zainteresovaného školství je to složitější a ošemetnější, než jak se
může zdát. Pokusím se totiž ukázat, že systém „odloženého školného“, spočívající „v odvodu
procentuálně stanovené částky z příjmu do doby splacení neúročeného závazku“, je nevhodný
právě proto, že selhává v naplnění prvního z principů zainteresovaného školství.
Králíkárnizace školství
Představme si, že škola uvažuje zda má výuku nějakého oboru realizovat méně nákladnou
vzdělávací technologií A, spočívající ve výuce studentů ve velkých halách a počítačovém
testování jejich znalostí, nebo nákladnější vzdělávací technologií B, spočívající
v individualizovanějším systému výuky, kdy studenti jsou hodnoceni na základě esejů
vypracovaných na seminářích. Dále předpokládejme, že vzdělání technologií B je kvalitnější a
vede k vyšším příjmům absolventa, než vzdělání realizované technologií A.
Z hlediska maximalizace přebytku výnosů ze vzdělání nad jeho náklady může být žádoucí,
aby výuka probíhala technologií B. Z hlediska školy však může být výhodnější zajistit výuku
technologií A. Pokud totiž student splácí pouze fixní neúročenou dlužnou částku, tak je škola
zainteresována pouze na tom, aby ji splatil co nejrychleji. Výhoda pro školu spočívající
v rychlejším splacení dlužné částky u více vydělávajícího studenta není dostatečná, aby
kompenzovala vyšší náklady spojené s používáním výukové technologie B. Vyšší míru
zainteresování na vysokém výdělku studenta a tedy i vyšší motivaci k využití technologie B
by škola měla tehdy, pokud by získala časově neomezený nárok na určité procento z příjmů
převyšujícího stanovenou hranici po celou dobu absolventova zaměstnání.
Nuže, pokud Petr Matějů uvádí ve své prezentaci názor studentů, že absolventská daň vytváří
menší tlak na zkvalitnění výuky než odložené školné, tak pro takový názor nenacházím
opodstatnění. Absolventská daň má oproti odloženému školnému také tu výhodu, že zajišťuje
vyšší míru přerozdělování mezi absolventy s vyšším příjmem a absolventy s příjmem nižším,
a tedy umožňuje snížit či eliminovat finanční zátěž absolventů, kteří nebudou patřit k těm
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dobře placeným, třeba proto, že se rozhodli působit v neziskovém sektoru, a jimž tedy
vzdělání „nic nevyneslo“.
Problém s tendencí ke králíkarnizaci školství spočívá také v tom, že zatímco u některých
oborů nebo předmětů je rozdíl mezi schopnostmi absolventa vyškoleného pomocí vzdělávací
technologie A a technologie B malý, u jiných oborů je takový rozdíl již významný a u dalších
oborů je technologie A již prakticky nepoužitelná. Je tedy třeba řešit otázku, jak v tzv.
zainteresovaném školství předejít tomu, aby se školy zainteresovaly především na snižování
kvality výuky a na likvidaci nákladných či obtížně králikárnizovatelných oborů a předmětů.
Tento problém si co do významu nijak nezadá s problémem, jak do systému integrovat
podporu oborů s nízkou „tržní hodnotou“ absolventů, avšak s významnými pozitivními
externalitami.
Ukazuje se tedy, že zainteresovat školy na zvyšování kvality výuky není tak jednoduché, a to
ani když přijmeme předpoklad, že vyšší kvalita vzdělání vždy implikuje vyšší celoživotní
příjmy absolventa. Systém časově neomezené absolventské daně má však mnohem lepší
předpoklady naplnit cíle zainteresovaného školství, než systém odloženého školného. Ani
zavedení absolventské daně však nemůže přinést nic pozitivního, pokud se tržně konformní
ziskové stimuly nepodaří náležitě vyvážit a skloubit s prvky „osvícenského absolutizmu“.

Soukromé vysoké školství ve Strategii hospodářského růstu ČR
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Strategie hospodářského růstu České republiky (SHR) představuje zásadní koncepční
materiál, formulující priority pro koordinaci jednotlivých součástí hospodářské politiky do
roku 2013 a s tím související nasměrování prostředků z fondů EU v období 2007-13. Dále má
SHR sloužit k orientaci podnikové sféry v hospodářských záměrech vlády.
Cílem Strategie je zvýšení konkurenceschopnosti ČR na mezinárodních trzích a zrychlení
hospodářského růstu tak, aby ekonomická úroveň ČR (HDP na 1 obyvatele) dosáhla v r. 2013
průměru Evropské unie (EU-25). Vzhledem k tomu, že v roce 2004 tato úroveň dosahovala
71 %, předpokládá SHR pro dosažení uvedeného cíle udržovat průměrné roční tempo růstu
reálného HDP 6 %.
Strategie je vystavěna na pěti pilířích, určujících konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Jde o
pilíře Institucionální prostředí, Zdroje financování, Infrastruktura, Rozvoj lidských zdrojů –
vzdělávání a zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace.
Strategie hospodářského růstu byla vytvořena na základě usnesení vlády ČR z května roku
2004 a jako „návrh SHR“ odsouhlasena v Radě pro výzkum a vývoj 10. 6. 2005. Po změnách,
které byly v návrhu SHR provedeny na základě připomínek jednotlivých resortů, zástupců
podnikové sféry a zejména odborů (ČMKOS), vzala vláda Strategii hospodářského růstu na
vědomí 20. 7. 2005.38

38

Teprve po vyhodnocení Strategie z hlediska jejích dopadů na životní prostředí ji bude vláda schvalovat, což se
očekává na podzim 2005.
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Návrh SHR: krok vpřed
Návrh Strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů, konkrétně pak rozvoje vzdělávací soustavy,
sleduje následující linii:
- v rozvoji lidských zdrojů je nejdůležitější vzdělávání poskytované vzdělávací soustavou,
- tato soustava by měla být vysoce kvalitní a flexibilní,
- k tomu jsou zapotřebí dostatečné finanční zdroje, a to:
o „veřejné investice na vzdělávání,“
o další formy financování, jmenovitě ze strukturálních fondů EU, z partnerství
veřejného a soukromého sektoru a z privátních zdrojů.
Návrh SHR dále výslovně předpokládá „zavést poplatky za studium i na veřejných vysokých
školách“ (s. 92). Kromě jejich (implicitního) významu jako jednoho z výše uvedených
privátních finančních zdrojů k zabezpečení kvalitní a flexibilní vzdělávací soustavy je
smyslem těchto poplatků:
- provázat poptávku studentů po studiu s podmínkami na trhu práce,
- zvýšit motivaci studentů a pedagogů k vyššímu výkonu,
- zvýšit úspěšnost při zakončování studia.
Návrh SHR dále výslovně konstatuje potřebu „zvýšení nabídky“ terciárního vzdělávání,39 a to
konkrétně „pokračovat v rozšiřování praktičtěji zaměřeného vyššího odborného a
bakalářského studia“ (s. 93 – 94).40 Není zde však nijak specifikováno, jakými cestami má být
tohoto „zvýšení nabídky“ dosaženo, zejména není nijak vyjádřena souvislost mezi zavedením
školného („poplatků“) a rozšířením studijní kapacity na veřejných vysokých školách.
Kromě požadavku na zavedení školného na veřejných VŠ návrh SHR také překvapivě
odvážně konstatuje silnou uzavřenost stávajícího vzdělávacího systému sociálně slabým
skupinám: „Pravděpodobnost, že děti rodičů se základním vzděláním nebo s výučním listem
absolvují vysokou školu, je téměř 9krát nižší, než u dětí vysokoškoláků“ (s. 90). Pro
zachování rovného přístupu ke vzdělání i pro sociální skupiny s nízkými příjmy proto návrh
SHR předpokládá:
- zavedení státních sociálních stipendií,
- podpořit funkční systém půjček na studium,
- koordinovat stávající státní sociální podpory s poskytováním stipendií z pomoci EU
(získání této pomoci a nárůst příjmů dané domácnosti totiž v současnosti vede ke ztrátě
sociální podpory).
Vládní verze: krok vzad
Vládní verze Strategie přebírá z návrhu konstatování potřeby rozšířit nabídku terciárního
vzdělávání (konkrétně v oblasti vysokých škol se očekává nárůst studentů ze současných
276 tis. na 330 tis. v r. 2010)41. Ani zde však není specifikováno, jakými cestami toho
dosáhnout.
39

Terciární vzdělávání zahrnuje podle metodiky OECD jednak typ A, což je bakalářské a magisterské
vysokoškolské studium, jednak typ B, což je nevysokoškolské pomaturitní studium. Typu B odpovídají v ČR
VOŠ, poslední dva ročníky konzervatoří a VŠ kurzy nesměřující k udělení titulu. V r. 2002 mělo v populaci 25 –
64 let terciární vzdělání v zemích OECD v průměru 24 % obyvatelstva (16 % typ 1, 8 % typ B), v ČR 12 % (v
údajích o ČR nejsou rozlišeny typy A a B). Viz Education at a Glance, Paris, OECD 2004.
40
Dále návrh SHR obsahuje rozčlenění úrovní terciárního vzdělávání (tj. úroveň bakalářského, magisterského a
doktorského studia), zlepšení kvality studijních programů a usnadnění přístupu ke vzdělání.
41
Dlouhodobý záměr činnosti vysokých škol na období 2006-10, s. 5.
90

Na rozdíl od návrhu však vládní verze SHR vypouští „privátní zdroje“ k zabezpečení „vysoce
kvalitní a flexibilní“ vzdělávací soustavy a samozřejmě také „poplatky na veřejných vysokých
školách“ (přitom nejde o to, že by „poplatky,“ tj. školné, byly ve vládní verzi SHR
diskutovány a zamítnuty, nýbrž jde o úplné vypuštění tohoto problému). Objasnění, proč
MŠMT ČR „prozatím neuvažuje o plošném zavedení školného,“ je však obsaženo
v Dlouhodobém záměru na období 2006-10 (spočívá jednak v neexistencí systému
studentských půjček a grantů, jednak v již tak značné nerovnosti v přístupu
k vysokoškolskému vzdělání v ČR).
Pasáže v návrhu SHR, ve kterých se hovoří o uzavřenosti školství sociálně slabým skupinám,
jsou nahrazeny konstatováním o „selektivnosti vzdělávacího systému,“ a to zejména díky
přechodu části dětí ze základních škol na víceletá gymnázia. Vládní verze SHR dále požaduje
(navíc oproti návrhu SHR) rozšiřování nabídky úplného středního vzdělání jako nezbytný
předpoklad k zvyšování počtu absolventů vysokých škol.
Kde zůstaly soukromé vysoké školy
O významu soukromého školství obecně nebo o soukromých vysokých školách speciálně se
Strategie hospodářského růstu ČR nezmiňuje ani slovem v žádné verzi.42 Jsou-li v ní vysoké
školy specifikovány, pak výlučně jako veřejné vysoké školy. Jde zřejmě o pokračování trendu
příliš „nezviditelňovat“ soukromé vysoké školy, což se dá usoudit z následujícího vývoje.
Zatímco Dlouhodobý záměr činnosti vysokých škol na období 2000-05 i tzv. Bílá kniha
(=Národní program rozvoje vzdělávání v ČR z r. 2001) explicitně počítaly s novými
soukromými vysokými školami, pak Koncepce reformy vysokého školství (2004) o dalším
rozšiřování studijních příležitostí v oblasti soukromého vysokého školství nehovoří (a to
přesto, že jako jedno z vysvětlení dosavadního nárůstu kapacity vysokých škol uvádí právě
nárůst studentů soukromých škol).43 Dlouhodobý záměr činnosti vysokých škol na období
2006-10 již naopak konstatuje, že „slabou stránkou“ institucionálního rozvoje vysokého
školství je „velký počet soukromých vysokých škol - roztříštěnost na malé instituce“ (s. 27).
Aktualizace Dlouhodobých záměrů na roky 2005 a 2006 se (na rozdíl od Aktualizace na r.
2004) problematikou soukromých vysokých škol vůbec nezabývají.
Absence soukromých vysokých škol v SHR je překvapivá o to více, že:
- SHR se nezmiňuje o doposud stále deklarovaném úmyslu MŠMT zakládat nové veřejné
vysoké školy neuniverzitního typu, které Koncepce reformy vysokého školství zmiňuje
jako jediné pro rozšíření a doplnění bakalářského studia. Ty by měly vznikat z
„ambiciózních vyšších odborných škol“, v počtu zhruba po jedné v každém kraji.44
Prozatím vznikla pouze jedna takováto škola (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě), a to
přesto, že již v Koncepci reformy je kritizována pomalost vytváření těchto nových škol;
- význam soukromých vysokých škol pro další nárůst vzdělávacích příležitostí je ze strany
MŠMT ČR výslovně uznáván.45 Tyto školy začaly vznikat teprve od r. 1999,
v současnosti však vzdělávají již 18,1 tis. studentů. Meziroční nárůsty počtu studentů zde
činí řádově několik desítek procent;
42

Přitom v podkladových materiálech, které zaslaly Radě pro výzkum a vývoj jednotlivé resorty, a které byly
zpracovány jako tzv. Východiska Strategie hospodářského růstu (prosinec 2004), se v části od MŠMT ČR
alespoň konstatuje, že „rozmanitost vzdělání v ČR, i díky působení soukromých škol, neustále roste“ (s. 29).
43
Dalšími okolnostmi jsou zavedení strukturovaného třístupňového studia a rozvoj kombinovaných forem
studia.
44
Koncepce reformy vysokého školství, 2004. Tento cíl MŠMT ČR se opakuje i v novém Dlouhodobém záměru
činnosti vysokých škol na období 2006-10.
45
Viz Koncepci reformy, s. 10; Dlouhodobý záměr 2006-10, s. 3 – 4.
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-

soukromé vysoké školy přispívají k velmi potřebné regionální diferenciaci nabídky
vzdělávání.

Nárůst významu soukromých vysokých škol ilustruje následující tabulka:
počet škol
(2004/05)
veřejné VŠ
291)
soukromé VŠ 40

počet studentů (v tis.)
2001/022) 2004/05
198,0
276,0
1,6
18,1

regionální rozmístění VŠ
Praha
Brno ostatní
9
6
14
21
4
15

Pozn.:
1) Včetně 4 státních vysokých škol.
2) První akademický rok se zápisem studentů na soukromých vysokých školách.
Prameny: Koncepce reformy vysokého školství (2004), Dlouhodobý záměr činnosti vysokých
škol na období 2006-10, www.msms.cz
Jako celek je Strategii hospodářského růstu ČR významnou a dobře zpracovanou koncepcí,
samozřejmě s mnoha polemickými místy. Skutečnost, že žádným způsobem nespecifikuje
budoucí význam soukromého vysokého školství v dalším rozvoji lidských zdrojů v ČR je
však bohužel něco více, než jen drobnou vadou na kráse.
Literatura:
! Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006-10. MŠMT ČR, Praha 2005.
Aktualizace pro r. 2006.
! Education at a Glance. OECD, Paris 2004.
! Koncepce reformy vysokého školství v ČR. MŠMT ČR, Praha 2004.
! Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha). MŠMT ČR, Praha 2001.
! Návrh Strategie hospodářského růstu ČR (Rada pro výzkum a vývoj, 10. 6. 2005).
! Strategie hospodářského růstu ČR (aktuální verze k 1. 8. 2005).
! Východiska Strategie hospodářského růstu (prosinec 2004)

Některé směry kritiky teorie lidského kapitálu
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Není pochyb o tom, že teorie lidského kapitálu se v posledních čtyřiceti letech stala základnou
pro vědecké zkoumání a také podnětem mnoha empirických výzkumů. Ale tato teorie není
všeobecně přijímána a není jediným pohledem a vysvětlením vztahu mezi kvalifikací a
příjmem, resp. vysvětlením odměny výrobního faktoru práce. Všeobecná shoda mezi
ekonomy panuje v tom, že existuje pozitivní korelace mezi úrovní kvalifikace a výší výdělků.
Shoda už nepanuje v otázce příčin, které vedou ke zmíněné pozitivní korelaci. Empirické
výzkumy jsou ve své podstatě nepřímé, neboť jsou vystaveny na předpokladu pozitivní
korelace mezi vzděláním a příjmy a pak jsou vyvozeny závěry z empirických údajů, že tomu
tak je, neboť vyšší vzdělání zvyšuje produktivitu práce zaměstnance a ten je díky ní lépe
placen. Avšak je to skutečně vzdělání a kvalifikace, které zvyšují produktivitu? Položení této
otázky vedlo k vybudování alternativních hypotéz k teorii lidského kapitálu a ke kritice teorie
lidského kapitálu a tím i ke kritice neoklasické teorie mzdové sazby jako ceny práce.
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Mezi nejfrekventovanější kritiky teorie lidského kapitálu patří kritika související s
problematikou měření investic do lidského kapitálu a s měřením výnosů těchto investic. Tato
kritika je postavena na odlišování různých výdajů vynaložených v průběhu získávání
kvalifikace a jejich efektů a to jak krátkodobých tak dlouhodobých. Ne všechny výdaje na
vzdělání a kvalifikace jsou investice, protože část těchto výdajů má spotřební charakter a patří
tak do spotřebních výdajů. Výdaje není možné směšovat, jejich charakteristika je dána
ekonomicky a statistikou národních účtů, i když někdy lze obtížně odlišit do které skupiny
výdaje patří, zda do spotřeby či investic. Rozhodnutí zvyšovat si kvalifikaci je založeno na
širších souvislostech než jen na předpokladu, že vyšší kvalifikace vede k vyšší produktivitě a
ta k vyšším výdělkům. Některé výdaje, resp. velká část výdajů v průběhu studia či získávání
kvalifikace jsou výdaje spotřební a přináší upokojení ze spotřeby a to okamžitě, nebo v
dlouhodobějším horizontu. Např. kurz o českém umění, kurz aranžování květin, placená
přednáška o letech do vesmíru, zájezd po zámcích na Loiře, ale i pravidelná návštěva fitness
centra či jiných sportovních aktivit apod. sice prohlubují znalosti a dovednosti, zvyšují
fyzické schopnosti a rozvíjejí zájmy, některé mohou zlepšovat komunikační dovednosti a
kvalitu vystupování či jazykovou kulturu což nepochybně má význam na trhu práce, ale nikdo
neurčí jakou část těchto nákladů by bylo možné zahrnout do investic.
Jiným směrem jde kritika opírající se o tvrzení, výdělky se liší nejen podle vzdělání, ale i, a
možná především, v důsledku jiných faktorů. Snad nejnázornějším příkladem je odměna
lékaře v nemocnici a odměna stejně kvalifikovaného lékaře prodávajícího produkty
farmaceutické firmy. Rovněž některé pozice v některých firmách přináší nemzdové náhrady
(fringe benefits) jako jsou služební telefony, auta, byty, rekreace aj., které jiné firmy stejně
vzdělaným pracovníkům neposkytují, i když je pravda, že pracovníci s vyšším vzděláním tyto
nemzdové náhrady získávají častěji než pracovníci s nižším vzděláním a kvalifikací. Dále také
platí, že práce kvalifikovanějších pracovníků probíhá většinou v příjemnějším pracovním
prostředí a je zajímavější, různorodější a kreativnější, než práce pracovníků s nižším
vzděláním.
Další směr kritiky teorie lidského kapitálu souvisí s problémem přirozených lidských
schopností. Skutečnost, že statistiky vykazují růst příjmů v závislosti na stupni vzdělání ještě
neznamená podle kritiků teorie lidského kapitálu, že je to samotné vzdělání, které je příčinou
vyšších výdělků. Teorie lidského kapitálu a statistiky nám říkají, že ceteris paribus vyšší
vzdělání znamená vyšší výdělky. Ale jsou to právě podmínky ceteris paribus, které jsou
důležité. Tyto podmínky nemohou být dodrženy, neboť každý jedinec je neopakovatelný
originál co do svých dovedností, znalostí, vůle, houževnatosti a ostatních fyzických morálně
volných charakteristik. Kritikové teorie lidského kapitálu pak nepovažují úroveň vzdělání za
primární faktor příjmové diferenciace.
Základem takové kritiky je hypotéza přirozených lidských schopností (ability hypothesis).
Existuje názor, že lidé iniciativnější, s vyšším IQ, disciplinovanější a cílevědomější, více
motivovaní a s lepšími kontakty na trhu práce jsou také ti, kteří mají či dosáhli vyšších
příjmů. Pak empirická ověření vztahu vyšší vzdělání = vyšší příjem je potvrzením vztahu
lepší přirozené schopnosti = vyšší příjem. Výše příjmů těchto zaměstnanců neplyne primárně
z investic do vzdělání, ale z jejich schopností. Schopnější lidé si lépe vedou na trhu práce a
vzdělání jen podporuje jejich úspěch na trhu práce. „Jediným důvodem, proč je vzdělání v
pozitivní korelaci s důchodem, je, že kombinace schopností, motivací a osobních návyků
umožňuje uspět ve vyšším vzdělání a vytváří v kombinaci s tímto vzděláním produktivního
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pracovníka“.46 Jsou to schopnosti, mentální a fyzické dispozice a ne vzdělání, resp. v
kombinaci se vzděláním, které vedou k vyšším příjmům. I když celkově výzkumy v této
otázce nejsou jednoznačné, jeden výzkum, který uvedenou hypotézu potvrzuje, tedy
empiricky doložil hypotézu přirozených schopností, se opíral o prozkoumání vzorku
padesátiletých dvojčat (bílých mužů). Podle tohoto výzkumu 2/3 rozdílů v příjmech připadají
na schopnosti a ne na vzdělání.
Tento závěr je důležitý zejména pro konsekvence, která má pro formulaci vzdělávací politiky.
Mají-li pravdu představitelé teorie lidského kapitálu, pak vláda musí více investovat do
vzdělání, aby ve společnosti snížila bídu a stupeň důchodové nerovnosti. Na druhé straně mají
li pravdu představitelé hypotézy přirozených lidských schopností a vzdělání není primárním
faktorem výše důchodů, pak politika růstu výdajů na vzdělání má jen omezené efekty na
snížení příjmové diferenciace a zlepšení ekonomického postavení chudších vrstev společnosti.
S problematikou přirozených lidských schopností souvisí i hypotéza screeningu (screening
hypothesis). Ta předpokládá, že efekt vyšších příjmů z vyššího vzdělání neplyne z
produktivity, ale z pracovní pozice, pracovního zařazení.
Zaměstnavatelé využívají informací o stupni kvalifikace a vzdělání jako levného zdroje
informací o charakteristice a schopnostech pracovníka. Vysokoškolské diplomy, různá
kvalifikační osvědčení jsou pro zaměstnavatele informací o kvalitě a schopnostech pracovníka
a o jeho možném pracovním zařazení. Vzdělanější pracovníci tak dostávají lépe placená místa
a jsou častěji zařazováni do programů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, které rovněž
vedou k lépe placeným místům. Platový nárůst a mzdové diference podle úrovně kvalifikace a
vzdělání je tak v podstatě platbou za důvěru, že zvládnou úkoly než za vyšší produktivitu.
Hypotéza screeningu je cenná a důležitá, protože se dá říci, že v průměru platí, že
vysokoškolský diplom svědčí o určité dávce inteligence, disciplinovanosti, motivace aj. Ale
platí to jen v průměru a jak je známo i vynikající student může být v praxi málo výkonný,
zodpovědný, rozhodný aj.
Na místě je tedy otázka, zda vzdělání slouží k růstu produktivity a nebo k identifikaci již dříve
existujících přirozených schopností. Jak jsem již uvedla, výzkumy v této oblasti nevedou k
jednoznačným výsledkům. Platí však, že pokud jsou zaměstnanci vybíráni podle kvalifikace a
vzdělání, pak jsou ochotni se více vzdělávat a mají pak vyšší výdělky. Zaměstnanci vystavení
screeningu jsou více motivováni ke vzdělání než zaměstnanci, u kterých se vzdělání
nezkoumá, nebo samostatně výděleční lidé. Je vzdělání signálem produktivních schopností a
mají pravdu zastánci hypotézy přirozených schopností, nebo vzdělání produktivní schopnosti
vytváří a zvyšuje a mají pravdu zastánci teorie lidského kapitálu?
Další možný přístup ke kritice teorie lidského kapitálu je založen na myšlence, že produktivita
je určena zaměstnáním, pracovním místem a ne vzděláním pracovníka. Ve své podstatě jdou
tyto ideje proti tradiční neoklasické teorii determinace mzdy na základě mezní produktivity
práce, kdy aktéři trhu práce jednají ve svých soukromých zájmech a usilují o maximalizaci
zisku tedy minimalizaci nákladů a o optimální kombinaci volného času a práce resp. příjmu.
Teorie lidského kapitálu je rozvinutím těchto neoklasických představ ekonomů, tedy
rozvinutím modelu mezní produktivity práce. Mzda, resp. mzdová sazba čistí trh práce od
přebytečné nabídky a poptávky. Kritikou ortodoxní teorie trhu práce a určení mzdové sazby
46

Rivlin, A., M. : Income distribution - Can Economists Help?, American Economics Review, May, 1975, p. 10
94

tak můžeme dospět k dalším formám kritiky teorie lidského kapitálu. Jde především o
institucionalistickou koncepci trhu práce, dále o koncepci tzv. vnitřních trhů práce a o
koncepci duálních či segmentovaných trhů práce. Tyto koncepce mají mnoho společného a
vzájemně se doplňují a podporují.
Institucionalistická koncepce trhu práce vznikla po 2. světové válce, kdy odbory a kolektivní
vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách byly při určování mezd nejdůležitějším
faktorem. Mzdová sazba a pracovní příjem pak není určován tržními silami, ale silou odborů
na základě jednání odborů a managementu firem. Rovněž mzdy určitých zaměstnanců nejsou
určeny na základě mezní produktivity, ale za základě porovnání s ostatními srovnatelnými
zaměstnanci. Mzdy jsou nastaveny tak, aby uspokojily pracovníky a splnily kritérium
férovosti a práv zaměstnanců a managementu. Proces tvorby mzdy je někdy označen jako
imitace mezd. Mzdové relace jsou pak důležitější než absolutní výše mezd při určení toho jak
jsou pracující spokojeni s odměnou a prací svých odborů. A zároveň zaměstnavatelé nechtějí,
aby si odbory vynucovaly jiné mzdy než obvyklé. Takové mzdové sazby jsou určeny spíše
administrativně než tržně. Mzdová politika je určována spíše standardy rovnosti a férovosti
než maximalizací zisků a optimalizací rozhodování, jak předpokládá neoklasická teorie.
Neoklasická teorie mzdy předpokládá, že mzda je určena na trhu, a proto mzda každého
zaměstnance zaměstnaného na určité pozici bude stejná ať pracuje v jakékoli firmě a mobilita
pracovníků je neomezená jak ze strany jich samotných tak ze strany firmy. Ale v realitě je
tomu zcela jinak. Žádný ze zaměstnanců není okamžitě nahrazen jiným stejně
kvalifikovaným, který je ochoten vykonávat danou práci za jen o něco málo menší mzdu.
Zaměstnanci mají určitá práva a zaměstnavatelé chtějí stabilní pracovníky. (Asi 1/4
zaměstnanců má stejného zaměstnavatele 25 let a průměrná doba zaměstnání je 8 let u
jednoho zaměstnavatele47). Odhaduje se, že asi 80 % zaměstnanců pracuje na tzv. interních tj.
vnitřních trzích práce, kde jsou chráněni před tzv. vnějšími trhy práce.
Interní trh práce představuje principy a rozmístění pracovníků ve firmě podle určitých
pravidel a procedur spíše než podle ekonomických proměnných. Jednotlivé práce a pracovníci
jsou hierarchicky uspořádáni podle dovedností a znalostí do tzv. pracovního žebříčku a noví
pracovníci nastupují na jejich nejnižší příčky. Vnější trh práce je aukční trh odpovídající
neoklasické teorii trhu, tedy mzdy na nejnižší příčce jsou určeny tržními silami. Ne tak další
postup a mzdové ohodnocení uvnitř firmy. Zvyky, tradice, administrativní pravidla hrají
převažující roli v určení mezd. Mezi tato pravidla patří i pravidlo seniority. Pracovní místa
jsou charakterizována určitými proměnnými, např. pracovními podmínkami kde se sleduje
hluk, čistota, zápach, dále odpovědnost za zařízení, vztahy k ostatním pracovníkům,
dovednosti tj. manuální zručnost a zkušenost, dále vzdělání a pracovitost. Vzdělání tvoří
pouze 1/4 bodového hodnocení a není tedy nejdůležitější pro určení mzdy. Tyto vnitřní trhy
existují protože přináší mnoho výhod jak zaměstnavatelům tak pracovníkům48. Zastánci teorie
vnitřních trhů práce argumentují ve prospěch této teorie především poklesem nákladů na další
vzdělání a kvalifikaci svých pracovníků a na nábor pracovníků z vnějších trhů a dále tím, že
starší pracovníci jsou ochotni předávat zkušenosti a znalosti, protože pracovní postup se řídí
pravidlem seniority a mzdová struktura podněcuje mladé pracovat usilovněji a setrvat v
daném zaměstnání. Teorie interních a externích trhů je další formou kritiky teorie lidského
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kapitálu, neboť i s kvalitním vzděláním mimo vnitřní trh není možné získat vysokou mzdu a i
na vnitřním trhu se na ní čeká, neboť platí pravidlo seniority.
Teorie interních a externích trhů práce vyústila v teorii duálních trhů práce. Na primárních
trzích jsou tzv. výhodná zaměstnání charakterizovaná stabilitou míst, vysokými mzdami,
jasně definovanými postupy, vyspělými technologiemi a výkonným managementem.Tato
charakteristika primárních trhů vymezuje charakteristiku duálních trhů, která je opačná.
Duální trh práce pravděpodobně odráží duální strukturu trhu statků. Pracovníci na primárních
trzích zlepšují své dovednosti a znalosti, a tím své příjmy, k čemuž nedochází na
sekundárních trzích. Ale také platí, že práce produktivnější, tj. vytváří větší mezní produkt,
jsou-li technologie vyspělejší, a tím jsou i vyšší mzdové sazby. Výsledkem je zvyšování
nerovnosti v příjmech, ztráta mobility ve smyslu přechodu ze sekundárního trhu do
primárního a zvětšování rozdílů v dovednostech a znalostech pracovníků na těchto trzích.
Podle dualistů jsou to rovněž zvyky, tradice, administrativní pravidla, která jsou určující pro
tvorbu mezd a nikoli tržní síly jak tvrdí neoklasická teorie resp. teorie lidského kapitálu.
Zatímco zastánci neklasické teorie a teorie lidského kapitálu kladou důraz na zvyšování
investic do lidského kapitálu, zastánci duálních trhů práce kladou důraz na rozvoj a
zvětšování primárních trhů. To vyúsťuje v spíše v podporu strukturální politiky než školské
politiky obecně a v podporu nových, high-tech odvětví, ve kterých se vytváří a existují
primární trhy. Ty však vyžadují vysoce kvalifikované zaměstnance.
K další možné kritice teorie lidského kapitálu patří kritika z marxistických pozic, která je
založena na odlišných dopadech vzdělání než předpokládá teorie lidského kapitálu. Marxisté
se domnívají, že vysoce kvalifikovaná pracovní síla není totéž co produktivní pracovní síla
přinášející zisk. Produkce pro zisk vyžaduje pracovníky, kteří se podřídí hierarchickému
systému autority a kontroly, akceptují nerovné postavení a odměnu a akceptují mechanismus,
který využívá jejich schopností. Podle marxistů je úlohou vzdělání, tedy investic do lidského
kapitálu, ne rozvoj schopností a znalostí, ale získání návyků a přijetí hodnot kapitalistického
systému, tedy sociální reprodukce systému.
Z kritik teorie lidského kapitálu uvedených v tomto příspěvku plyne, že teorie lidského
kapitálu nemůže být nekriticky přijímána, natož pak užívána jako jediný teoretický základ pro
politiku vzdělávání a není řešením nerovnosti v příjmech. Empirické výzkumy také nesvědčí
jednoznačně ve prospěch této teorie. Počet absolventů vysokých škol ještě neznamená, že
národ je inteligentnější, více lidí má vyšší IQ, vzdělanější a produktivnější. V této souvislosti
je nutné rozlišovat mezi rovnými možnostmi přístupu ke vzdělání od produktivity práce a
faktorů, které ji ovlivňují.
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Anotace: Příspěvek je zaměřen na některé teorie, které kritizují teorii lidského kapitálu a to
zejména na problematiku měření investic a výnosů z lidského kapitálu, hypotézu přirozených
schopností, hypotézu screeningu, institucionální teorii trhu práce a určení mzdy, teorii
interních a externích trhů práce, teorii duálních trhů práce a marxistickou kritiku teorie
lidského kapitálu a na možné souvislosti s politikou v oblasti vzdělání.
Summary: This article is interested in some kinds of critiques of the theory of human capital
as mesuaring of investment and yealds of human capital, abbility hypothesis, screening
hypothesis, institucionalist theory of labor market, theory of internal and external labor
markets, theory of dual labor markets and marxian kritique of human capital theory and
possibile consequences with education policy.

Měření efektivnosti vzdělávání ve firmách
doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA
1. Úvod
Vzdělávání ve firmách je považováno obecně za jednu z podmínek úspěšnosti a
konkurenceschopnosti firem. Z pohledu vlastního vzdělávacího procesu je lhostejné, zda se
jedná o vzdělávání skupin pracovníků současně (in copany training) nebo o účast jednotlivců
v různých kurzech ze široké nabídky vzdělávacích institucí v ČR. O vzdělávání zaměstnanců
vždy rozhoduje buď rozpoznaná okamžitá potřeba, nebo dlouhodobý záměr tvorby firemní
kultury zaměřené na zkvalitnění služeb, zefektivnění procesů, zlepšení komunikace atd.
Problematika vzdělávání zaměstnanců je však širší než se na první pohled zdá. Je to dáno
především tím, že pozornost je věnována daleko více rozvoji vlastních znalostí, dovedností a
kompetencí zaměstnance než měřitelného přínosu ve vlastní firmě. Tento příspěvek se
nezabývá rentabilitou vzdělávání, ale pouze jeho vlivem na změny ve firmě.
2. Problematika definice cílů vzdělávání
Firemní vzdělávání lze rozdělit do několika oblastí. Pomineme-li odborné vzdělávání
zaměřené na výkon konkrétní fyzické činnosti vyžadující odpovídající dovednosti a jejich
ověření certifikátem (dokladem o způsobilosti ke kvalitními a bezpečnému vykonávání
konkrétní činnosti) jedná se ve všech ostatních případech o takzvané měkké dovednosti (soft
skills), popřípadě o osobnostní rozvoj v případě manažerských funkcí.
Je tedy cílem vzdělávání:
- naučit pracovníka novým dovednostem?
- dosáhnout tréninkem nových kompetencí?
- změnit osobnostní charakteristiku vzdělávaného?
Otazníky na konci vět jsou uvedeny záměrně. Cíle vzdělávání jsou v uvedených případech
vždy zamřeny na samotného pracovníka. Neřeší tedy problém, který je významný pro firmu a
tím je očekávaná změny chování (performance) firmy. Změnou chování firmy se rozumí
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měřitelné změny v různých oblastech činnosti firmy. Některé parametry jsou měřitelné
snadno (změna obratu, růst zisku, nárůst počtu klientů apod.), jiné obtížněji (spokojenost
zákazníků, zlepšení vnitro-firemní komunikace, efektivnost managementu).
Cíle vnitro-firemního vzdělávání by tedy neměly být definovány ne jako změna zaměstnance,
ale jako změna ve výkonu a chování firmy. Zaběhnutý zvyk personálních oddělení je založen
na principu definice požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí pro každou pozici ve
firmě ve vazbě na absolvované vzdělání, školení a kurzy. V lepším případě hraje rozhodující
roli nadřízený zaměstnance, protože v moderní personalistice je to právě on, který je vnímán
jako člověk, který nejlépe ví, jaké zaměstnance pro danou práci potřebuje. I když druhý
uvedený přístup již obvykle přináší očekávané změny, přesto stále ještě trpí omezením, které
vyplývá z nepochopení vazby mezi vzděláním a výkonem firmy.
3. Měření přínosu vnitro-firemního vzdělávání
Kritickým místem měření přínosu vnitro-firemního vzdělávání je časový horizont. Očekávané
efekty se ve firmě nedostavují okamžitě a v případě velkých firem pak mnohdy nelze
odhadnout, zda ke změně nedošlo například souběhem trvale se měnících podmínek a
působením většího počtu zaměstnanců (přizpůsobováním se měnícím se podmínkám).
Oddělme pro potřebu této úvahy snadněji měřitelné faktory ekonomického a statistického rázu
od faktorů, které přinášejí ekonomický efekt nepřímo a které se projevují v kultuře firmy ať
již ve vztazích mezi zaměstnanci (komunikace) nebo vůči zákazníkům s dopadem na jejich
spokojenost a očekávaný návrat. Časový horizont pro hodnocení změn ve firmě zvolme jeden
účetní rok. Kratší období nemá pro hodnocení vlivu nepřímých faktorů praktický význam a u
pří mých faktorů, by v kratším časovém horizontu mohlo dojít pouze ke kopírování běžných
výkyvů v hospodaření firmy. Delší časový horizont by sice mohl přinést zajímavé korelace,
avšak z pohledu dynamiky současného podnikatelského prostředí je otázkou zda získané
hodnoty by byly použitelné a relevantní pro příští období.
Přímo měřitelné faktory:
- růst obratu
- růst zisku
- rychlost inovací
- rozšíření nebo diverzifikace trhu
- růst produktivity
- zvýšení kvality
- snížení nákladů
- zvýšení počtu zákazníků
Nepřímo měřitelné faktory:
- spokojenost zákazníků
- zlepšení vnitro-firemní komunikace
- omezení počtu neformálních řídících vazeb
- zefektivnění manažerské práce
- redukce doby trvání porad a jasné zadávání úkolů
- pořádek na pracovišti
- změna motivace pracovníků
- vnější projevy kultury firmy (PR, etika, životní prostředí atd.)
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Uvedené faktory se vztahují k celé firmě nebo pracovišti. Cílem je ovšem specifikovat podíl
jednotlivých pracovníků na každé změně a vyjádření, jak se na této změně podílelo firemní
vzdělávání jednotlivců.
4. Zjišťování podílu proškolených pracovníků na úspěšnosti firmy
4.1. Přímo měřitelné faktory
Rozšíření trhu
Měření lze provést statisticky například získáním odbytu v nových regionech, zvýšením počtu
a sortimentu již zavedených výrobků nebo služeb v dosavadních regionech. Jedná se o
klasické marketingové šetření.
Podíl na inovacích
Tento druh výnosu může představovat vývoj či implemantaci know how, vytvoření nových
druhů služeb, počet nových řešení, výrazné zjednodušení agendy, úspory času na danou
službu, zjednodušení nebo zkvalitnění stylu hlášení atd. Posuzuje se kategorie i četnost
inovací i předpokládaná doba jejich uplatnění v podniku.
Zvýšení produktivity práce,
Měří se podíl pracovníka na zvýšení výkonu celého pracoviště. Tento ukazatel se může
projevit počtem vyřízených objednávek zavedením jednotné metodiky, vzorových smluv,
počtem obsloužených zákazníků atd.
Zvýšení kvality
Měří se snížení poruch dodávaných nebo používaných zařízení, snížení počtu reklamací na
výrobky a služby, pokles stížností, zvýšení konkurenceschopnosti (kvalitou), nárůst počtu
nových zákazníků, zvýhodnění podmínek prodeje výrobku nebo služby, rychlost zavedení
ISO 9001 apod.
Snížení nákladů
Tento ukazatel lze měřit na základě účetních dokladů, které se sledují před a po provedeném
školení ke zvýšení kvalifikace pracovníka. Mohou to být úspory materiálu, času atd.
4.2. Nepřímo měřitelné faktory
Spokojenost zákazníků
Sledují se opakované nákupy, doporučení firmy dalším zákazníkům, dlouhodobé obchodní
vztahy s odběrateli za vzájemně výhodných podmínek atd.
Zlepšení vnitro-firemní komunikace
Sleduje se počet, funkce a počet hodin ztráty času u porad, ztráty času z titulu špatného
zadávání úkolů, snížení počtu hodin placených přesčasů, snížení počtu konfliktů ve firmě,
týmovost a kvalita týmové práce atd.
Motivace pracovníků
Sleduje se samostatnost, flexibilita, schopnost přinášet řešení, zájem o osobní rozvoj, snížení
fluktuace zaměstnanců (zvláště odchody proškolených pracovníků k jiným firmám), ochota
nést odpovědnost a přijímat nesnadné úkoly atd.
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Vnější projevy kultury firmy
Sleduje se vnímání firmy veřejností, povědomí o firmy veřejností, důvěra zákazníků a
dodavatelů, participace na veřejném životě, efektivita sponzoringu atd.
5. Hodnocení přínosu proškoleného pracovníka
V projektech Evropské unie a v západní odborné literatuře se tento kladný přírůstek označuje
také jako přidaná hodnota. V našem případě se jedná o přidanou hodnotu, vytvořenou
vynaložením lidské práce (Samuelson). Podmínky hodnocení zahrnují časovou délku,
příznivé a retardační okolnosti a také možná úskalí. Minimalizace rizika zbytečně
vynaložených nákladů na vnitro-firemní vzdělávání ovlivňuje úroveň výběrového řízení
vzdělávací instituce, reliabilita psychologických testů pro výběr pracovníků zařazených do
vzdělávání aj. Výsledky vzdělávání se zpravidla neprojeví bezprostředně. Proto je vhodné
hodnocení realizovat v delších, např. ročních intervalech se zaměřením na vybrané úkoly a
vybrané pracovníky, kteří pošli školením.
Vycházíme-li z reálných hmatatelných a měřitelných hodnot, které budeme porovnávat,
můžeme mluvit o objektivním hodnocení. V něm lze využít matematických postupů, které
nám ukáží posun v hodnotách, které budeme sledovat. Pokud vedoucí pracovník zjistí
například po dlouhodobějším růstu náhlou stagnaci ukazatele, může navrhnout zlepšení.
Dochází zde k porovnávání výstupů ve vazbě na změnu vstupů v reálném čase.
V případech, kdy není vhodné nebo nelze vyjadřovat změny v číselných veličinách hovoříme
o subjektivním hodnocení. Existuje řada metod, které mohou napomoci subjektivnímu
hodnocení, jako je v manažerské praxi využití expertního hodnocení, koučingu atd. Můžeme
například porovnávat pracovní výkony vyškolených pracovníků, s těmi, kteří skolením
neprošli. Dobrým způsobem je také volba určitých proměnných, které budeme moci
odhadnout a porovnávat. Na základě toho, v čem pracovníky vzděláváme můžeme pozorovat,
jak se jejich chování a jednání v dané oblasti mění.
6. Příklady
Dejme tomu, že pracovník (popřípadě celé oddělení) se podílí na plnění zadaného úkolu. Za
účelem vyšší efektivity poskytneme pracovníkovi (oddělení) možnost prodělat běh školení.
Budeme-li pak hodnotit, jak bylo školení přínosné, vezmeme v úvahu názor vedoucího
pracovníka, který při kontrole může vypozorovat změnu v činnosti podřízených. Tuto změnu
může zkusit vyčíslit v procentech nebo v bodovém vyjádření. Dejme tomu komunikaci uvnitř
oddělení a vně oddělení můžeme pozorovat pomocí hlášení o neshodách v komunikaci. Tento
způsob není mezi zaměstnanci příliš oblíben, ale ukazuje komunikační problémy poměrně
jasně a zřetelně. Na základě absolvovaného školení můžeme pozorovat zlepšení v komunikaci
a to vyjádřit v procentech. (Pokles chyb v komunikaci o 10 %). Dále nebude obtížné zjistit,
jaké problémy komunikační neshody způsobily a alespoň přibližně vyčíslit náklady, které
tímto navíc vznikly. Porovnáním nákladů na školení pracovníků s náklady na odstraňování
komunikačních „šumů“ můžeme alespoň přibližně vidět efekt, který školení přineslo.
Dalším příkladem může být proškolování pracovníků v jejich pracovní činnosti. Pokud
pracovníci vyžadují častou asistenci nadřízeného, ten pociťuje nedostatek času pro svoji řídící
práci. Může se pokusit odhadnout, kolik procent času věnuje pomoci podřízeným, místo aby
je řídil a vykonával vlastní řídící práci. Proškolením mohou pracovníci získat větší
samostatnost, tudíž budou moci svěřené úkoly sami a efektivněji vykonávat. Nadřízenému
odpadnou problémy s pomocí podřízeným, bude moci efektivněji vykonávat řídící činnost a
kontrolu. To se projeví na výkonnosti celého oddělení. Výkonnost může být charakterizována
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počtem vykonaných úkolů, časem za jaký byly úkoly splněny atd. podle zaměření oddělení.
Navíc nadřízený pocítí ulehčení svojí práce, bude moci na sebe vzít úkoly navíc a i toto bude
navenek pozorovatelné.
Můžeme také zkusit požádat zaměstnance, kteří procházejí podnikovým vzdělávacím
systémem, aby sami zkusili ohodnotit, na kolik jim vzdělávání ulehčuje jejich práci. Tímto
získáme jakési „váhy“ pomocí kterých můžeme alespoň přibližně odhadnout důležitost
vzdělávání. Například při plnění úkolů odhadne pracovník, že bez získaných znalostí by mu
práce trvala o 20 % déle. Dále odhadne, že by musel zapojit do práce i své kolegy a to
v rozsahu 5 % jejich pracovní doby. Navíc by musel například častěji telefonovat, využívat
pomoci nařízeného, a další nadbytečné náklady podle jeho zaměření. Tímto tedy získáváme
vyčíslení nákladů, které bychom prodělali při nevzdělávání pracovníka (20 % delší čas
v práci, tzn. přesčasy, méně vykonané práce během dne, dále ukrajování času ostatních
pracovníků, takže 5 % jejich mzdy se platí za plnění úkolů někoho jiného, stejná situace
s nadřízeným, vyšší účet za telefon a další zvýšené náklady). Takto získanou hodnotu
můžeme porovnat s náklady na proškolení, včetně například nutnosti vyššího platu v důsledku
vyšší kvalifikace a pracovní odpovědnosti.
7. Závěr:
Pokud se pokusíme aplikovat uvedené postupy na stanovení přínosu vnitro-firemního
vzdělávání, měli bychom vždy dojít k výsledku, že vzdělávání mělo svůj přínos, a že to co
jsme získali pro podnik znamená víc než to, co jsme obětovali. Potíž může být odhadnout
některé přínosy u vedoucích pracovníků, kde nelze vše vyjádřit v číselné podobě. Zde by bylo
na místě použít například vyjádření pomocí pravděpodobnosti, za které by daný úkol nebyl
včas splněn. Pokud by tato pravděpodobnost byla vyšší než únosná míra, kterou bychom byli
ochotni tolerovat, pak vzdělávání bylo efektivní: např. vyjádření vedoucího projektu: „Bez
znalostí bychom termín na 60 % nedodrželi“ signalizuje, že vzdělávání pracovníků bylo na
místě.
Orientace cílů vnitro-firemního vzdělávání na přínos k firmě tvoří jeden z pilířů smyslu
vnitro-firemního vzdělávání. Přes zdánlivou nesmyšlenost tvrzení, že méně může znamenat
více, platí toto tvrzení i v případě vnitro-firemního vzdělávání, které v řadě případů
představuje pouze plnění „plánu“ rozvoje lidských zdrojů ve firmě a nezohledňuje základním
význam školení, kterým je prosperita a konkurenceschopnost firmy.
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Proč trh, jak trh a kam trh ve vzdělání
Jiří Schwarz
Obsah:
! Vzdělání jako ekonomický statek
! Současný stav vzdělávacího systému
! Non scholae, sed vitae discimus!
! Reformní návrh
! Sociální efekty reformy
Principy řízení školství v moderním státě aneb proč trh, kam trh a jak trh?
1. Vzdělání jako ekonomický statek
Vzdělání má hodnotu – vzdělání je ekonomický statek
Je vzdělání veřejným statkem?

–
–

Platí princip nevylučitelnosti ze vzdělávání?
Platí princip nerivality ve vzdělávání?

Odpověď: Základní vzdělání je veřejným statkem.
X
Vysokoškolské vzdělání je soukromým statkem.
Vysvětlení: Vzdělání ani zdraví nejsou formou spotřeby. Obojí lze považovat za lidský
kapitál, který svému nositeli (ne přímo společnosti) přináší výnos, a proto do něj jednotlivec
(ne společnost) musí investovat.
Předpoklady racionální volby:
1. Lidé investují do vzdělání, pokud je jimi očekávaný užitek vyšší než náklady do vzdělání.
(Čím déle člověk žije, tím má větší výnos z investice do svého vzdělání. Proto chce
vzdělaný člověk prodloužit svůj život a adekvátním způsobem investuje do svého zdraví
(např. zdravý životní styl).)
2. Očekávaný užitek má formu mzdy, společenské prestiže, pracovního prostředí – tj.
individuálního požitku → univerzitní vzdělání je soukromý statek.
3. Není pravda, že jakékoli investice do jakéhokoli vzdělání jsou společensky efektivní.
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2. Současný stav vzdělávacího systému:
a) Nedisponuje systematickými informacemi o potřebách zaměstnavatelů, proto nemůže
adekvátně reagovat.
b) Vytváří sociální bariéry:
- vysoké dodatečné náklady – studijní pomůcky, živobytí, bydlení, cestovní náklady aj.
- obětovaná příležitost (tj. ušlý výdělek).
c) Omezená volba způsobená relativně nízkou prostupností škol.
d) Soukromé vysoké školy nejsou rovnocennou konkurencí odpovídajícím veřejným
vysokým školám, představují jen tzv. second best solution pro poznání - či tituluchtivé
„bohaté“ studenty ze „zámožnějších“ rodin.
3. Non scholae, sed vitae discimus!
Teorie propojená s praxí

#

#

(Škola)

(zaměstnání)

#

#

Nabídka vzdělávacích služeb

vs

profesní poptávka

TRH (zajišťuje soulad mezi nabídkou a poptávkou prostřednictvím ceny)
Trh ve školství: koordinátor a alokátor omezených zdrojů
Cena ve školství:

–
–

poskytuje informaci o vzácnosti statku (vzdělávání)
slouží jako motivační faktor (jak pro učitele, tak i pro studenty)

4. Reformní návrh
Příspěvek na vzdělání (školné) není nutné zavádět na všechny vzdělávací stupně:
Základní školy – NE
Střední školy – NE
Bakalářské studium – NE
Magisterské studium – ANO
PROČ?
Magisterské studium – nevyhnutelná oblast dotyku školy s praxí
Systematické informační spojení školy s praxí:
Nástroj: TRH – určuje kapacitu a strukturu magisterského studia (prostřednictvím bank či
zvláštních vzdělávacích fondů).
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Doplňková role: STÁT (adresnou dotací na uhrazení konkrétního školného).
Reforma bude působit shora dolů – konkurence o atraktivní magisterské vzdělávací
programy

#
rozdělení bakalářských programů dle jejich kvality (měřena úspěšností studentů v
přijetí do magisterských programů)

#
rozdělení středních škol dle kvality

#
rozdělení základních škol dle kvality
5. Sociální efekty reformy
a) Finanční úspora z dodatečných investic do magisterského studia zvýší množství
finančních prostředků v ostatních stupních vzdělávacího systému.
b) Snížení nezaměstnanosti absolventů vysokých i středních škol (díky většímu propojení
celé vzdělávací soustavy s praxí).
c) Větší možnost volby pro studenty – reforma povede k větší strukturaci studia v souladu s
Boloňskou deklarací členských zemí EU.
d) Reformovaný systém zohledňuje více znalosti, dovednosti a schopnosti a méně finanční
možnosti studentů než dosavadní systém socialistického školství.
e) Soukromé vysoké školy se stanou skutečnou konkurencí veřejných vysokých škol, což
zvýší kvalitu univerzitního školství a hodnotu lidského kapitálu jeho absolventů.
GAČR: Efektivnost investování do lidského kapitálu (2003)
Hlavní řešitel: VŠFS
Další řešitelé: SoÚ AVČR, Liberální institut
Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.

Lidský kapitál a externality
Ing. Jan Vorlíček
Často se setkáváme s tvrzením, že vzdělání je pozitivní externalitou a je tedy v zájmu
společnosti jej financovat z veřejných zdrojů.
Podívejme se proto nyní nejprve na pojmy vzdělání a externalita:
Vzdělání je investicí do lidského kapitálu (často se ale tento pojem nepřesně používá i pro
lidský kapitál samotný). Je to tedy proces získávání určitých znalostí a dovedností (či
nepřesně přímo tyto znalosti a dovednosti), což se ale vždy týká zcela určitého konkrétního
jedince.
Externalita (efekt sousedství) je situace, kdy nějaký subjekt nenese úplné náklady (negativní
externalita), nebo naopak nezískává úplné výnosy (pozitivní externalita) své činnosti. (Na
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tomto místě je rovněž třeba si uvědomit, že externality vznikají pouze díky existenci volných tj. nikým nevlastněných - zdrojů.49)
Vidíme tedy, že vzdělání samo o sobě externalitou není - ta může vzniknout jen v procesu
využívání získaného vzdělání (lidského kapiálu) - tj. když např. architekt použije svých
schopností k vystavění hezkého domu, který působí potěšení (užitek) ostatním členům
společnosti, kteří se na dům dívají. Pokud tedy vzdělaný jedinec svého vzdělání nevyužívá,
žádné externality nevznikají.
Dále je patrné, že tvrzení uvedené na počátku článku implicitně předpokládá, že vzdělání je
dobré, respektive že bude dobře použito - tj. že např. zmíněný architekt skutečně postaví
hezký dům (z kterého mají ostatní lidé potěšení - tj. kladné užitky) a nikoliv dům ošklivý
(který naopak působí kolemjdoucím deprese - tj. záporné užitky).50
Shrnuto podtrženo: Uvedené tvrzení předpokládá, že existuje jakýsi sociální éter (prostor),
který je volným zdrojem (podobně jako např. prostor fyzický, či vzduch, který tento prostor
vyplňuje) a kterým se automaticky šíří (přelévají) efekty vzdělání, a to jak od lidí více
vzdělaných k lidem méně vzdělaným či nevzdělaným, tak mezi vzdělanými lidmi navzájem,
což všechny tyto lidi (tj. celou společnost) obohacuje.
Tak tomu ale není! Žádný sociální éter neexistuje. Reálně existují jen jednotliví lidé, kteří se
pohybují v realitě fyzického prostoru, a veškeré užitky tak mohou vznikat pouze jako
důsledek (byť i nezamýšlený) konkrétního jednání konkrétních lidí v rámci tohoto prostoru.
Lidé prostě jednají tak, aby dosahovali svých cílů a vzdělání (lidský kapitál) je jim při tom
prostředkem. Díky existenci volných zdrojů (jako jsou např. přírodní prostor, či jiné přírodní
entity, jako např. vzduch) má toto jejich jednání rovněž tzv. externí účinky, které mohou být
ostatními vnímány jak pozitivně, tak negativně.51
Vzdělání může usměrňovat lidské aktivity určitým směrem, a dobré vzdělání by je jistě mělo
usměrňovat tak, aby jejich externí důsledky byly ostatními hodnoceny jako pozitivní. Co je
dobré a špatné je však normativní soud, a ekonomie (zůstává-li v mantinelech pozitivní vědy)
nemá prostředky, jak různé normativní výroky hodnotit. Vzdělání vůbec nemusí být dobré,
ani nemusí být použito k dobrým cílům. Jeho skutečné výsledky budou různým subjektům
přinášet různý užitek (který dokonce ani nemusí být kladný). Ekonomická obhajoba jeho
financování z veřejných zdrojů coby všeobecně prospěšné externality je proto neudržitelná.
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Některé způsoby využívání těchto zdrojů totiž mění jejich charakteristiky a tím i možnosti jejich využívání
jinými způsoby. Těm, kteří je chtějí těmito jinými způsoby využívat, tedy vznikají náklady, které by nést jinak
nemuseli (a nebo naopak výnosy, které by jinak neměli).
Např. pokud někdo využívá (nikým nevlastněný) potok tak, že do něj vypouští odpady, může docházet k tomu
že:
a) tyto odpady jsou pro ryby jedem, ty proto umírají a rybářům tak vznikají škody (buď ve formě menšího
množství ryb, které mohou ulovit, nebo nákladů, které musí vydat na vyčištění potoka),
b) tyto odpady jsou pro ryby krmivem, těm se proto lépe daří a rybářům tak naopak vznikají výnosy (v podobě
většího množství ulovených ryb).
Každý má ale právo využívat volný zdroj (v našem příkladě potok), jak se mu zlíbí, neboť neexistuje nikdo, kdo
by k němu měl vlastnická práva a mohl tak určovat, k čemu a za jakých podmínek bude využíván (a tedy
nárokovat škodu, která vzniká jiným využitím, než s jakým souhlasí).
50
Je zřejmé, že tento předpoklad je poněkud silný, a že tedy nelze a priori určit, zda se by se vůbec jednalo o
externalitu kladnou, či naopak zápornou.
51
Takových externích efektů vytváří každý člověk nespočet (např. už třeba tím, jak se obleče, atp.).
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Dodatky:
Graf 1: Veřejný statek (pozitivní externalita)
P
P(d)
D(s)
Us/f

Sp(f)

S‘p(f)

Sv(s)

Pp(f)

Pv(s)
D
Pv(f)
Uf(f)
U(d)

Qv(f) Qd(f)

Q d(s)

Q(d)

Q

celková poptávka po veřejném statku (společenské mezní užitky z veřejného statku)
D(s)
D
soukromá poptávka po veřejném statku (mezní užitky výrobce z veřejného statku)
Sp(f) soukromá nabídka veřejného statku (tj. včetně prodejních nákladů) pokud jsou
prodejní náklady tak vysoké, že je statek fakticky nezpoplatnitelný
S‘p(f) soukromá nabídka veřejného statku (tj. včetně prodejních nákladů) pokud jsou
prodejní náklady vysoké, ale fakticky realizovatelné
Sv(s) veřejná nabídka veřejného statku (tj. bez prodejních nákladů – určují ji jen výrobní
náklady)
Qd(s) společensky optimální množství veřejného statku za výrobní cenu Pv(s)
Qv(f) množství veřejného statku vyrobeného firmami v případě, že soukromá nabídka je Sp(f)
Uf(f) užitek výrobců z jimi vyrobeného množství Qv(f) veřejného statku
Us(f) společenský užitek z firmami vyrobeného množství Qv(f) veřejného statku
Qd(f) množství veřejného statku dodávané firmami na trh v případě, že soukromá nabídka je
S‘p(f) (tj. za prodejní cenu Pp(f), při výrobní ceně Pv(f))
Q(d) poptávané množství veřejného statku při nulové prodejní ceně (při mezním užitku
U(d)= 0)
P(d)
cena, kterou je třeba zaplatit za výrobu veřejného statku, aby při nulové prodejní
(distribuční) ceně nevznikl jeho nedostatek (tj. bylo by třeba vybrat dně ve výši P(d) * Q(d))
Na grafu vidíme, že je-li (díky vysokým transakčním nákladům) soukromá nabídka statku
representována např. křivkou Sp(f), pak firmy vyrobí pouze množství Qv(f) (což odpovídá jejich
soukromému meznímu užitku Uf(f)). Společenský mezní užitek je ale Us(f) a vzniká tedy
pozitivní externalita. Pokud by se z nějakého důvodu (např. díky technologickému pokroku)
transakční náklady na prodej daného statku snížily, soukromá nabídka by pak byla
representována např. křivkou S‘p(f). V takovém případě by firmy tento statek zpoplatnily a
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začaly by jej prodávat za (relativně vysokou) prodejní cenu Pp(f), přičemž vyrobené množství
tohoto statku by bylo Qd(f) a tedy stále nižší, než společensky optimální množství Qd(s) (kdy je
mezní užitek roven mezním nákladům).
Financování veřejného statku z daní a jeho rozdávání ušetří sice tyto vysoké transakční
náklady, vznikne ale problém s nalezením společensky optimálního množství tohoto statku,
protože při nulové ceně spotřebitelé poptávají (požadují) množství Q(d), u něhož jsou však
mezní náklady (P(d)) vyšší, než mezní užitek (U(d)). Optimální hodnota poptávky (Qd(s) , Pv(s))
je v takovém případě nezjistitelná (k dispozici je pouze hodnota Q(d) pro P = 0) a v realitě je
tedy třeba tuto hodnotu odhadnout. Tento způsob financování lze proto schválit jen v případě,
kdy máme rozumný důvod se domnívat, že odchylka takto odhadnuté hodnoty od optimální
hodnoty Qd(s) bude menší, než předpokládaná skutečná odchylka (Qd(s) - Qv(f)) resp. (Qd(s) –
Qd(f)).
Graf 2: Veřejné zlo (negativní externalita)
P

Sv(s)

Sp(f)

Ps(v)
Pf(p)

D
Qs(v)

Qf(p)

Q

D
poptávka po statku, který je spojen s negativní externalitou, (tj. užitky spotřebitelů
z tohoto statku)
Sp(f) „soukromá“ nabídka statku, který je spojen s negativní externalitou (tj. bez
dodatečných nákladů třetích subjektů vyvolaných výrobou tohoto statku)
Sv(s) „veřejná“ nabídka statku, který je spojen s negativní externalitou (tj. včetně
dodatečných nákladů třetích subjektů – zahrnuje tedy veškeré společenské výrobní náklady na
tento statek)
Qp(f) množství statku, který je spojen s negativní externalitou, dodávané na trh firmami za
jejich výrobní (prodejní) cenu Pp(f)
Qv(s) „společensky optimální“ množství statku, který je spojen s negativní externalitou, za
jeho úplnou (společenskou) výrobní cenu Pv(s)
Na grafu vidíme, že společensky optimální množství statku Qs(v) (užitky z jeho spotřeby jsou
rovny veškerým nákladům, které společnosti vznikají v důsledku jeho produkce) je nižší, než
107

firmami produkované množství Qf(p), neboť firmy do svých nákladů (a prodejních cen Pf(p))
nezahrnují „externí“ náklady (tj. náklady, které vznikají kvůli produkci daného statku, ale
nesou je jiné subjekty, než producenti samotní). Společensky optimálního množství lze
dosáhnout tzv. internalizací těchto externích nákladů (tj. př. zpoplatněním znečišťování
životního prostředí na úrovni škod, které toto znečištění vytváří, atp.).
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Text se zabývá vymezením pojmu vzdělání (lidský kapitál) a externalita. Ukazuje, že vzdělání
není samo o sobě externalitou - ta může vzniknout pouze jako důsledek využití vzdělání,
přičemž však nelze a priori tvrdit, že bude mít pozitivní charakter.
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summary:
The text deals with definitions of concepts of education (human capital) and externalities. The
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Investice do vzdělání a investice do bydlení (rozbor sociologicko-psychologické sondy)
Roman Vykopal
Na základě teoretických poznatků o problematice lidského kapitálu (jak je vidí například Gary
Becker v Teorii preferencí či díle Preference hodnoty, Milton Friedman (Kapitalismus a
svoboda), R. Reich v Díle národů a z českých autorů například Radim Valenčík v Teorii
akumulace lidského kapitálu, je možno vyslovit tezi, že lidský kapitál a investice do něj, jsou
zajímavou příležitostí pro investora, tedy subjektu, který svoje finanční prostředky investuje
za účelem zhodnocení těchto prostředků. Lidský kapitál, ve všech svých formách, je
v současné době relativně velmi diskutovaným tématem. Myslím, že je velmi potřebné
věnovat této problematice dostatečnou pozornost a je přínosné využít závěry týkající se
investic do vzdělání jako jedné z forem lidského kapitálu i v případě investic do bydlení.
Možnost získání bytu v centrech přirozeného uplatnění vyšších forem studia je velmi často
právě tak významným předpokladem zabezpečení budoucího příjmu jako vzdělání samotné
Mohl by nějaký subjekt investovat svoje prostředky řekněme například do pořízení bytu pro
vysokoškolsky vzdělaného člověka, který by tuto částku, samozřejmě včetně jistého výnosu,
splácel ze svého budoucího příjmu? Je tato myšlenka vůbec reálná? Dalo by se něco takového
zrealizovat? Byl by o takovýto produkt zájem? Právě k poptávkové straně bude směřovat
moje sociologicko-psychologická sonda. Existují relevantní studenti, kteří by reálně (tedy
s podpisem příslušné smlouvy a dalších právních úkonů) byli ochotni vstoupit do vztahu
s investorem, tak jak ho popisuje výše uvedený text? Studentům fakulty Národohospodářské
(dostatečnému počtu studentů čtvrtého a pátého ročníku - výběr bude respektovat reálné
rozložení sil - muži x ženy, sonda bude provedena jednak ve škole a jednak na koleji) budou
předloženy pečlivě formulované otázky a zadávací text, po jehož přečtení budou odpovídat.
V textu jim bude osvětlena myšlenka o výše uvedené formě investic do lidského kapitálu,
popsán „mnou“ nabízený produkt, budou zmíněni konkurenti na trhu (stavební spoření,
hypoteční úvěry).
Během předvýzkumu (oslovil jsem pět lidí) jsem přeformuloval některé otázky, doplnil jsem
nabízené možnosti, doplnil jsem otázky. Na dotazy jsem reagoval ihned, respondentům byl
zadávací text jasný, srozumitelný, nezdál se jim ani dlouhý. V odpovědích jsem vysledoval
jisté podobnosti, například všichni očekávají růst platu, čili jak se zdá, na otázky, které jsem si
na začátku výzkumu položil zřejmě dostanu odpovědi, nebo je to alespoň na dobré cestě.
Snažil jsem se zapracovat i kritické poznámky, reflektoval jsem připomínky dotazovaných
nejen k samotným otázkám, či produktu jako takovému, ale i šířeji k problematice lidského
kapitálu a myslím, že bude velmi zajímavé a možná i přínosné věnovat se této tématice i
nadále. Uvidíme co nám (mi) přinese samotný výzkum.
Moje sonda bude provedena mezi studenty čtvrtého a pátého ročníku Fakulty
Národohospodářské, pětiletého magisterského oboru Národní hospodářství - hlavní
specializace Hospodářská politika. Zjistil jsem, že ve zmíněných ročnících, oboru a
specializaci studují 273 studenti, z toho dívek 151 (55 %) a 122 chlapců (45 %), ročníkový
podíl je takřka stejný - 50 % čtvrtý ročník, 50 % pátý ročník. Já se tedy budu ptát 16 studentů
čtvrtého ročníku (9 dívek a 7 chlapců) a 16 studentů pátého ročníku (taktéž 9dívek a 7
chlapců). Další a poslední podmínkou pak bude, že právě polovina dotazovaných čtvrtého i
pátého ročníku bude bydlet na koleji a druhá polovina bude bydlet mimo kolej a sice u rodičů.
(čili vylučuji studenty, kteří mají vlastní bydlení). Dotazování bude provedeno ve škole před,
nebo po vyučování některého z oborově povinných předmětů (např. Makroekonomická
analýza a prognóza, Ekonomie státních zásahů, Základy ekonometrie či Hospodářská politika
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Otázky jsem sestavil sám, použil jsem jak otázky otevřené, tak i otázky uzavřené, jedná se o
dosti specifickou a složitou problematiku, dotazování budu provádět osobně, budu v přímém
kontaktu s dotazovaným, abych na jeho případné dotazy mohl ihned reagovat. (výzkum byl
proveden ve dnech 25. 4. a 27. 4. 2005)
Představte si následující situaci - během několika měsíců dokončíte školu, pokud již dávno
nepracujete, budete si hledat zaměstnání, budete si chtít založit vlastní rodinu, se kterou
budete chtít někde bydlet, zkrátka budete chtít žít vlastní život. A právě k bydlení se vztahuje
moje malá sonda, se kterou bych Vás chtěl několik okamžiků „obtěžovat“. Chtěl bych Vám
totiž objasnit myšlenku, jejíž realizace by nemusela být pouhou utopií, ale třeba velmi blízkou
budoucností. O co jde? Představte si, že by Vám někdo poskytl do Vašeho osobního
vlastnictví byt, či dům a vy byste náklady na pořízení oné formy bydlení spláceli postupně
z vašeho budoucího příjmu, přičemž jednotlivé splátky by plasticky kopírovali váš příjem, ve
stylu nízký příjem - nižší splátky, vysoký příjem - vyšší splátky. Při rychlém splácení by jste
byl úrokově zvýhodněn, při neřádném splácení, by následovalo upravení splátkového
kalendáře (v krajním případě pokuta). Úroky by se pohybovaly v rozmezí 3,5 až 7 %52 (v
závislosti na výši splátek a tedy době splácení). Vše by bylo ošetřeno smluvně. Krátce o
konkurentech:
Stavební spoření
Stavební spoření patří mezi velmi výnosné a zároveň málo rizikové formy spoření. Je to v
podstatě systém ukládání peněz, jehož výnosy podporuje stát. Státní podporu však získáte
pouze pokud spoříte alespoň šest let. V případě potřeby si peníze můžete vyzvednout i dříve,
ale vzhledem ke ztrátě státního příspěvku nebude zhodnocení Vašich vkladů vysoké. Možný
je i úvěr ze stavebního spoření - úroky se pohybují v rozmezí 3,2 - 5,5 %, splácí se 8 až 13 let.
Stále stejné splátky.
Hypotéky
Je to úvěr, který je zajištěn zástavním právem na nemovitost. Hypoteční ústav Vám půjčí
určitou sumu peněz a vy je pak splácíte. Důležitým parametrem hypotečního úvěru je tzv.
doba fixace úrokové sazby. Je to období, kdy se nemění sjednaná úroková sazba. Po skončení
fixační doby banka klientovi nabídne sazbu novou. V současnosti se pohybuje v rozmezí
2,99- 4,8 % . Pro získání úvěru jsou nutné relativně vysoké příjmy. Splácí se stále stejné
splátky. Doba splácení se dost liší, v zásadě je to 10 až 50 let.
Zkuste nyní prosím odpovědět na několik následujících otázek:
1) Ročník: ●
●

4.
5.

2) Pohlaví:

●
●

muž
žena

3) Převládající způsob bydlení během studia:
●
na koleji
●
u rodičů

52

úrokovou míru jsem uvedl bez hlubší matematické analýzy, ale chtěl jsem, aby bylo jednoznačně evidentní, že
bude o něco malinko vyšší, než u konkurence
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4) Očekávaný hrubý příjem z prvního zaměstnání (z podnikání) po ukončení školy (v Kč):
●
méně než 15 000
●
15 001 - 20 000
●
20 001 - 30 000
●
30 001 - 40 000
●
40 001 a více
5) Očekávaný hrubý příjem po pěti letech od ukončení školy (v Kč):
●
méně než 15 000
●
15 001 - 20 000
●
20 001 - 30 000
●
30 001 - 40 000
●
40 001 a více
6) Je vaším záměrem, hledat si po ukončení školy vlastní bydlení (koupě či pronájem)?
● ano - koupě
● ano - pronájem
● ano - pronájem, ale pouze dočasně, v budoucnu koupě
● ne
7) Pokud ANO - koupě kolik můžete vynaložit peněz na toto bydlení (při nákupu do osobního
vlastnictví):
●
0 - 400 000
●
400 001 - 700 000
●
700 001 - 1 000 000
●
1 000 001 - 1 500 000
●
1 500 001 - 2 000 000
●
2 000 001 a více
8) Pokud ANO - koupě, kolik jste ochoten vynaložit peněz na toto bydlení (při nákupu do
osobního vlastnictví):
●
0 - 400 000
●
400 001 - 700 000
●
700 001 - 1 000 000
●
1 000 001 - 1 500 000
●
1 500 001 - 2 000 000
●
2 000 001 a více
●
nevím
9) Pokud ANO - pronájem, nebo ANO - pronájem dočasně, jaké nájemné považujete za
únosné bezprostředně po absolvování školy:
10) Na čem závisí jeho výše?
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11) V případě, že by mi někdo poskytl byt do osobního vlastnictví tak, že bych platil
dvousložkové nájemné (pevná základní částka na úhradu nákladů na bydlení + podílová
částka stanovená jako procento z příjmu na splácení bytu)
a) přistoupil(a) bych na tento způsob úhrady: ● ano ● ne ● nevím
b) za přiměřenou základní částku považuji:
● 2000
● 3000
● 4000
● 5000

● nevím

c) za přiměřené procento z příjmu považuji:
●5%
● 10 %
● 20 %
● 30 %

● 40 % a více

●nevím

2) Váš názor na produkt - názor, otázky, připomínky:

Výsledky sondy
Ve výše uvedených dnech jsem provedl svoji anketní sondu a výsledky, které plynou
z analýzy odpovědí jsou velmi zajímavé:
Na otázku, jak vysokou očekávají studenti první (hrubou) mzdu od ukončení školy,
odpovědělo 10 studentů 15 000-20 000, 19 studentů očekává plat 20 00-30 000, 1 student
očekává méně než 15 000 a dva studenti čekají 30 000-40 000. Žádný student neočekává, že
první mzda po absolvování školy bude vyšší než 40 000Kč.

méně než 15 000
15 000-20 000
20 000-30 000
30 000-40 000
40 000 a více

Odpovědi na otázku hned následující, jak vysokou očekávají studenti mzdu po pěti letech od
absolvování školy mě mile překvapily a jen dokazují výše dosud uvedené:
Všichni(!), bez výjimky, očekávají růst platu v čase, každý se v dotazníku posunul alespoň o
jednu skupinu vzhůru: méně než 15 000 - žádný student, plat 15 000-20 000 očekává jeden
student, plat 20 000-30 000 očekává 8 studentů, plat 30 000-40 000 očekává 16 studentů a
zbytek, tedy 7 očekává plat po pěti letech vyšší než 40 000 korun.
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méně než 15 000
15 000-20 000
20 000-30 000
30 000-40 000
40 000 a více

Dáme-li výsledky obou otázek do společného grafu, dostaneme následující:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19
16
méně než 15 000
15 000-20 000
20 000-30 000
30 000-40 000
více než 40 000

10
8

1

2

po roce

0

7

1
0
po pěti letech

(Výsledky zcela jasně dokazují, že všichni dotázaní studenti očekávají mnohdy vysoký nárůst
svého budoucího příjmu, jinými slovy očekávají budoucí vyšší výnosy, přičemž dnešním
nákladem je investice času a peněz do vzdělání jako do složky lidského kapitálu.)
Další otázky:
Dva studenti (z počtu 32) si budou po ukončení školy kupovat vlastní byt (k nim se vztahují
další dvě otázky. Z těchto odpovědí plyne, že pokud by měli oba tito studenti k dispozici více
finančních prostředků, než právě teď mají, byli by ochotní koupit si byt o něco dražší. (oba se
posunuli o jednu úroveň jeden na 700 000-1 000000, druhý na 1 000000-1 500000)
Co se týče výše únosného nájemného, odpovídalo 30 studentů, takto:

Nejčastější hodnota

3 000

2 studenti

4 000

5 studentů

5 000

13 studentů

6 000

8 studentů

7 000

3 studenti

8 000

1 student
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Výše očekávaného nájemného závisí (dle odpovědí studentů) na výši platu (!) - 32 případů (!),
na velikosti města (vzdálenosti od centra) - 20 případů, kvalitě a velikosti bytu (15 případů). 53
V závěrečné sérii otázek, které se týkaly právě nové možnosti splácení (nového produktu) tedy ve smyslu nízký příjem nízké splátky, vysoký příjem - vysoké splátky, se ze 32
respondentů vyslovila plná polovina, tedy 16 studentů, že by na tento návrh přistoupilo
(různými kombinacemi si pak tvořili pevnou a pohyblivou složku), 14 jich nevědělo a dva
studenti ze 32 by na tento systém nepřistoupili.
Všichni, tak jak jsem mohl pozorovat, věnovali všem a zejména těmto (pro můj výzkum
důležitým otázkám) velkou pozornost. Jednotlivé odpovědi v této části ankety jsem zobrazil
do následující tabulky:
za přiměřenou základní částku považuji:

za přiměřené
procento z příjmu
považuji:

2000Kč

3000Kč

4000Kč

5000Kč
2 studenti

1 student
4 studenti

2 studenti
3 studenti

2 studenti
1 student

5%
10 %
20 %
30 %
40 %+
nevím

nevím

1 student
14 studentů

Po ukončení ankety a zobrazení výsledků mě trochu zarazilo výše uvedené číslo 14 - tedy
počet studentů, kteří by nevěděli, jak si nastavit onu pohyblivou a pevnou složku nájemného.
Proto jsem některé z nich (8) vyhledal (matně jsem si je pamatoval z „terénu“) a zeptal jsem
se jich, proč nevěděli - 4 odpověděli,že by potřebovali znát konkrétní výši svého platu, dva by
potřebovali znát informace i ohledně bytu a dva nedokázali říct, proč neví.
Flexibilní systém nastavení umožňuje každému studentu bez výjimky, aby si každý, dle svého
uvážení, vybral optimální kombinaci - pevná, pohyblivá složka. O to se také 14 studentů, jak
je vidět, pokusilo.
Co se týče názorů a připomínek k „mému“ produktu, nejčastěji jsem zaznamenal názor (14),
proč něco takového není, že by do toho dotyčný „šel“, dále pak, že to zní jako pohádka (7) a
v neposlední řadě zajímalo několik studentů právní zajištění celého projektu (13).
Závěr
Ve svém drobném vědeckém zkoumání jsem se snažil najít souvislost poznatků týkajících se
investic do vzdělání jako jedné z forem lidského kapitálu a investic do bydlení. Jak ukazují
výsledky mého výzkumného bádání, lze závěry plynoucí z teorie lidského kapitálu a investic
do vzdělání jako do složce lidského kapitálu aplikovat i na příkladě investic do bydlení pro
absolventy vysokoškolského stupně studia. Všechny mé hypotézy stanovené na začátku
výzkumu se potvrdily a jednoznačně potvrzují závěry z výše uvedené teorie.
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každý respondent mohl uvést i několik faktorů, nikoliv právě jeden.
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Význam lidského kapitálu jako zřetelného ekonomického činitele je nepopiratelný. Je tedy
velmi důležité a potřebné věnovat mu zvýšenou pozornost a to ve všech jeho formách.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé (ti, kteří svému oboru rozumí a v praxi se uplatní) mají velký
potenciál v budoucnu vysokých příjmů. Aby však mohli tito lidé uplatnit svoje znalosti a
schopnosti tam, kde je dostatek pracovních příležitostí (tedy zpravidla ve velkých městech
jako je Praha, Brno či Plzeň) musí v těchto „pracovních centrech“ i bydlet. Pronajmout či
dokonce koupit byt si ale v těchto velkých městech může dovolit málokdo. A právě tady
vidím možnost aplikace poznatků o lidském kapitálu. Myšlenky o investování do lidského
kapitálu respektive do sociální mobility jako do složky lidského kapitálu, však stále stojí na
pozadí zajmu investorů. Ačkoliv zní tento navrhovaný postup na využití myšlenek o lidském
kapitálu a o investování do něho jako docela reálný, určitě nějaký čas potrvá, než bude této
formě kapitálu věnována taková pozornost, kterou si zcela jednoznačně zaslouží.
Do budoucna se však dívám optimisticky a věřím, že se o lidském kapitálu bude hovořit ještě
intenzivněji a důrazněji, než je tomu nyní.

Vzdělanostní ambice a možnosti obyvatel starého průmyslového regionu
prof. Ing. František Zich, DrSc.
Vzdělání, kvalifikace, nebo „lidský kapitál“ jehož je vzdělání jádrem, patří bezesporu
k nejdůležitějším kvalitám moderní společnosti. Není třeba příliš zdůrazňovat, že jak
kvantitativní, tak obsahově kvalitativní stránka vzdělání populace je produktem dlouhodobě
působících industrializačních a modernizačních procesů. Aktuální vzdělanostní struktura i
úroveň je výsledkem vzdělávacích systémů a jejich politických modifikací, jimiž daná
společnost v minulosti prošla. V tomto ohledu, jak ukazují různé statistiky a autoři, struktura
vzdělání a celého lidského kapitálu v naší zemi v kvantitativním ohledu podílu vysokoškoláků
zaostává za většinou západních vyspělých zemí, přičemž z hlediska obsahu a kvality není
tento rozdíl tak významný. V každém případě však, jak ukazuje i tato konference, vyžaduje
lidský kapitál v naší společnosti celkové zlepšení, to znamená především obsahové
přizpůsobení vzdělání potřebám uplatnění absolventů v moderní společnosti a rozšíření počtu
absolventů především terciálního vzdělání.
S tím souvisí řada dosud ne zcela uspokojivě zodpovězených otázek jako např. jaké má být
vzdělání po obsahové stránce, kde je hranice mezi specializací a universálností vzdělání,
potřebují absolventi vysokých škol nějaký obecný filozofický, metodologický základ apod.
Nejdůležitější otázkou se však, i podle názvu této naší každoroční konference, jeví problém
financování vzdělávacích procesů v oblasti terciálního vzdělání. Přičemž problém se
soustřeďuje na to zda a kolik mají studenti platit školné. Myslím však, že tento problém není
v současné době až tak významný a je spíše předmětem pravolevých politických her. Je sice
pravda, že peníze ze školného by přinesly možnost rozšíření počtu míst na vysokých školách,
nesporně i zlepšení platů učitelů a potažmo i vyšší kvalitu učebních procesů.
Z těchto důvodů se domnívám, že zavedení školného není asociálním opatřením a je celkem
přijatelné. Ostatně profesorem Matějů zde prezentované výsledky výzkumu vysokoškolských
studentů na toto téma ukazují, že na vysokých školách studují především lidé z rodin ze
středních a vyšších vrstev pro, které školné není, nebo by nebyl problém. Studenti ze sociálně
slabších rodin, kterých je ovšem relativně málo (kolem 5 %), by podle výsledků dotazovaní
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studovali i v případě, že by museli platit školné. To je samozřejmě významný poznatek, který
dokazuje, že vzdělání je chápáno i touto částí populace jako významná investice do života.
V této situaci a za předpokladu, že školám nebude „á konto“ vybraného školného snížen
rozpočet ze státních zdrojů, je příspěvek na studium formou školného podle mého soudu
užitečná věc.
Tento mechanismus financování vysokoškolského studia však neřeší problém sociální bariery
přístupu k vysokoškolskému studiu. Neřeší jej podle mého soudu ani poněkud krkolomná
metoda financování studia cestou „přenesené ceny“, nebo prostě dlouhodobé půjčky za
účelem studia. Problém malého počtu vysokoškolských studentů z nižších sociálních vrstev
má hlubší a komplexnější příčiny. Spočívá podle mého soudu v nedostatku kulturního a
sociálního kapitálu nižších sociálních vrstev, který neumožňuje „spustit mechanismy“ jak
dotáhnout případně vzdělanostní ambice dětí do úspěšného pokračování až na vysokou školu.
To, že se to některým lidem z těchto rodin podařilo samozřejmě z části potvrzuje otevřenost
vzdělanostního systému, je to však s ohledem na podíl studentů z těchto rodin spíše výjimečná
záležitost.
Ve svém krátkém příspěvku chci tezi o tom, že existuje sociálně kulturní bariera přístupu ke
studiu na vysokých školách ilustrovat na výsledcích empirického výzkumu, který jsme
realizovali v severočeských městech Jirkova a Litvínov.54 V dotazníku bylo rovněž položeno
několik otázek týkajících se vzdělání dětí a úrovně místního školství.
Vzdělávací ambice rodičů dětí v Jirkově a Litvínově
Ve výzkumu byla položena otázka: „Pokud máte děti čím byste chtěl aby byly?“
„Jaké povolání, nebo školu byste jim doporučil?“
Z dotázaných v Jirkově, kteří mají děti uvedlo 69 % (v Litvínově 76,7 %), že uvažuje o
nějakém povolání vyžadující terciální vzdělání. Jen 27 % (v Litvínově 23,3 %) uvedlo, že
nikoliv a 4 % uvedlo, že to nepřichází v úvahu, dopočet do 100 % - neuvedl odpověď. Je
zřejmé, že většina rodičů chápe vysokoškolské vzdělání jako dobrou životní šanci pro své
děti. Vzdělanostní ambice rodičů pro své děti jsou tedy v obou městech vysoké.
Souvislost odpovědí je podle očekávání statisticky významná především se znakem vzdělání.
Mezi respondenty se základním vzděláním je těch, kteří by chtěli aby jejich děti studovaly
vysokou školu nejméně (36 %), (ale v Litvínově již 65,1 %), zatímco u vysokoškoláků je to
92 % (v Litvínově 90,6%). Vzdělanostní ambice tedy „opisují“ stávající vzdělanostní
strukturu obyvatel obou měst, což jen potvrzuje známý fakt týkající se reprodukčních procesů
sociální struktury. Jednoznačně se zde potvrzuje vliv kulturního kapitálu rodiny, neboť děti ze
středních a vyšších vrstev tyto ambice také většinou naplňují. Nicméně 36 % (v Litvínově
65 %) rodičů z nižších vrstev vykazuje pro své děti rovněž alespoň středoškolské vzdělanostní
ambice. Je třeba při tom vzít v úvahu vzdělanostní strukturu zkoumaného souboru a obyvatel
Jirkova i Litvínova, která je zřetelně pod úrovní vzdělání ČR i regionu Severních Čech. To
nesporně ovlivňuje myšlení lidí, jejich představy o životní trajektorii dětí.
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Výzkum byl zaměřen na zkoumáním dopadů činnosti velkých průmyslových podniků na místní společenství.
Bylo dotázáno v Jirkově 685, v Litvínově 550 obyvatel. Výběr byl proveden kvótním způsobem, rozhovor podle
připraveného dotazníku provedli studenti VŠFS v rámci studijní praxe. Výzkum v Jirkově byl realizován na
podzim 2004, v Litvínově v květnu 2005. Výzkum byl proveden na základě zakázky Mostecké uhelné
společnosti v rámci projektu „Monitoring ekonomických a vybraných sociálních ukazatelů udržitelného
rozvoje“(2004)
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Tab. č. 1 Vzdělání respondentů Jirkov a Litvínov (%)
Stupeň vzdělání
Základní
Vyučen
Střední bez maturity
Střední s maturitou
(+ nástavba)
Vysokoškolské

Litvínov
14,7
28,0
38,4
10,8

Jirkov
17,1
26,9
30,5
17,8

Sčítání lidu55
30,2
40,2

8,0

6,7

3,8

22,7

Statisticky významná je rovněž souvislost se znakem věku. Nejvíce, těch, kteří by chtěli, aby
jejich děti studovaly je celkem logicky v obou městech mezi respondenty mezi 30-50 lety.
Rozdíl mezi muži a ženami není v tomto případě dostatečně významný.
Na otázku: „Co pro to děláte, aby vaše děti dosáhly tento cíl“ uvedli ti jichž se otázka týkala,
„že to financují“, čímž mají na mysli normální rodinnou péči a zajištění studia (Jirkov 68 %) a
25 % uvedlo, že podnikají, aby získali prostředky, zbytek uvedl různé jiné odpovědi jako
např. pomáhám jim s učením, vychovávám je, apod.
Jen v Litvínově byla dále položena otázka: Brání něco tomu, aby se Vaše děti učily, nebo
studovaly vybraný obor? 72,8 % těch, pro které je tato otázka relevantní uvedlo, že jim nic
nebrání. 15,3 % uvedlo, že jim brání nedostatek financí a 7,8 % uvedlo jiné důvody, včetně
např. nedostatek VŠ v regionu, daleké dojíždění, problém bydlení po dobu studia v centru,
rasová diskriminace.
Další otázka vztahující se k zajištění studia : Pokud uvažujete o tom, že vaše děti budou
studovat, máte pro to dost finančních prostředků? Odpověď „bez problémů“ uvedlo 49,5 %,
„ano, ale jen na střední školu“, 8,4 %, „nemáme, ale nějak to uděláme“ 30,5 %, „nemáme a
nelze si to dovolit“ 11,7 %.
Tyto údaje jsou odrazem sociální situace respondentů a ukazují, že v Litvínově existuje určitá
nesrovnalost mezi vzdělanostní ambicí a ekonomickými možnostmi dotázaných obyvatel.
Zajímavá je zejména skupina těch, kteří odpovídají „nějak to uděláme“. Může to vyjadřovat
jak předpoklad určitého uskromnění v rodině, tak hledání doplňkového zaměstnání apod. Je to
zřejmě skupina, která by případně uvažovala i o finanční půjčce na studium s odročenou
splátkou.
Na otázku: Pokud nemáte dost prostředků, byl byste ochoten (ochotna) si na studia svých dětí
půjčit u peněžního ústavu? Z odpovědí vyplývá, že 28,6 % by si půjčila, a za přijatelných
podmínek by si půjčilo dalších 25,5 % respondentů. Zbytek dotázaných by si nepůjčil, nebo
neodpověděl na otázku.
Zajímavé ovšem je, že souvislost ochoty půjčit si na vzdělání dětí statisticky významně
koreluje se vzděláním rodičů. Respondenti zřejmě porozuměli otázce tak, zda by si půjčili
„pokud by neměli“ na studium svých dětí (nikoliv tedy „pokud nemáte“). Z odpovědí
vyplývá, že ochota půjčit si roste se stupněm dosaženého vzdělání. Nepůjčilo by si: 42 %
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Pramen Sčítání lidu domů a bytů 2001, ČSÚ – obce (Populace nad 15 let)
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dotázaných se základním vzděláním, 28 % vyučených, ale jen 14% se středním vzděláním
s maturitou a 15 % s vysokoškolským vzděláním.
To podle mého soudu ukazuje na hodnotu vzdělání ve vědomí a také na schopnost určitého
investičního chování těchto sociálních skupin. Ekonomicky lépe situované rodiny by se
nebály půjčky jako investice do vzdělání.
Tab. č. 2 Ochota půjčit si na studium dětí podle odpovědí na otázku zda na to rodina má*).
(%)
Máte dost finančních Půjčil byste si na studium svých dětí?
prostředků na
studium dětí?
Celkem
Určitě ano
Jen
za Asi
Určitě ne
přijatelných
nepůjčil
podmínek
Bez problémů
54,6
35,3
4,2
5,9
33,7
Jen na střední školu 30,2
44,2
16,3
9,3
12,2
„Nějak to uděláme“ 38,4
43,5
13,0
5,1
39,1
Ne, nemůžeme si to 18,9
24,5
30,2
26,4
15,0
dovolit
Celkem
39,9
38,0
13,0
9,1
100
*) Souvislost odpovědí je statisticky významná a vykazuje relativně silnou korelaci
(koeficient kontingence 0,37). Analýza se týká respondentů, kteří mají děti. n =353 osob.
Srovnáme-li spolu odpovědi na otázku „zda má prostředky na vzdělání svých dětí“
s odpověďmi na otázku „zda by si na to případně půjčil“ zjistíme opět statisticky významnou
souvislost. Je poněkud překvapivá: nejvíce těch, kteří by si půjčili je mezi těmi, kteří na to
mají (89 %). Ti, kteří říkají „nějak to uděláme, aby děti mohly studovat“ uvádějí z 81 % že by
si půjčili (včetně těch, kteří předpokládají přijatelné podmínky). Nejméně (42 %) těch co by si
půjčili na vzdělání dětí je mezi těmi, kteří říkají, že na vzdělání dětí nemají dost peněz. U této
skupiny zřejmě nejde jen o finanční prostředky, ale i o další možnosti případný dluh vrátit.
Podrobněji viz tabulka č. 2.
Tyto souvislosti opět podtrhují sociální a ekonomickou podmíněnost možností a přístupu
k chápání významu vzdělání. Potvrzuje to i následujíc korelace mezi průměrným měsíčním
příjmem na rodinu a odpovědí na otázku zda má dost finančních prostředků na studium dětí.
Skupina respondentů, která odpovídá, že studium dětí pokud jde o finanční zajištění je bez
problémů má průměrný měsíční příjem 29 720 Kč, ti kteří uvádějí, že mají jen na střední
školu svých dětí mají průměr 19 280 Kč. „Nějak to uděláme“ - zde je průměrný příjem za
měsíc 17 900 Kč, a konečně u skupiny odpovídající „nemůžeme si dovolit studium dětí“ je
tento průměr 13 264 Kč.
Celkově se tedy ukazuje, že stávající sociální mechanismy a ekonomická situace ve
sledovaných městech nemění reprodukční chování, pokud jde o přístup ke vzdělání. V této
oblasti se silně projevuje „sociální a ekonomická setrvačnost“ spojená v zásadně se
neměnícím stavu a váhy sociálního a kulturního kapitálu rodin. To působí jako určitá hranice,
která, pokud je překonávána jde zřejmě spíše jen o jednotlivé případy. Šance využít
svobodného přístupu ke vzdělání, která v obecné rovině nesporně existuje je v konkrétní
rovině nadále sociálně determinovaná.
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Investování do sociálního a kulturního kapitálu - jak? a proč?
V této situaci vzniká otázka jak změnit stav reprodukčních stereotypů v oblasti vzdělávání.
Podle mého soudu nelze spoléhat jen na individuální řešení. Nepokládám za oprávněnou tezi,
že využití, či nevyužití vzdělávacích možností jako cesty zlepšení životní pozice je záležitostí
jen svobodného rozhodnutí a ambicí každého jednotlivce. To platí jen do jisté míry, ale nelze
se na to s ohledem na diferencovanost sociálního a kulturního kapitálu spoléhat. Pokud tedy
uvažujeme o zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva (a předpokládáme všechny pozitivní
důsledky) nelze přehlednout nezbytnost investic do sociálního a kulturního kapitálu a to
především investic ze společenských zdrajů. V praxi to znamená, že je třeba investovat do
zlepšení základního školství a volného času mládeže. Touto cestou dosáhnout zlepšení úrovně
výuky, péče o děti, (Např. menší počet žáků ve třídách), rozšíření možností osobního
působení, zvláště ve volném čase apod. Na této úrovni vzdělávacích procesů jde zřejmě o
nejefektivnější vstup státu a dalších organizací do zvýšení úrovně lidského, sociálního i
kulturního kapitálu obyvatel.
Pokud tedy uvažujeme o investicích do sociálního kapitálu ve společnosti je třeba plně
docenit tuto veřejnou dimensi. V žádném případě to neznamená potlačování významu
liberálního principu rozhodování jednotlivce v moderní společnosti o vlastní trajektorii
v oblasti vzdělávání. Nicméně úvahy o investování do lidského a sociálního kapitálu vedené
jen z pozice jednotlivce jako alternativní rozhodování zda investovat do vzdělání
(perspektiva), nebo pozice (spotřeba) se jeví poněkud zastaralé, akademické a málo účinné.
Hodnocení úrovně školského systému ve zkoumaném regionu i když například hodnocení
základního školství je celkem příznivé, naznačuje potřebu celkového zlepšení v této oblasti a
tedy nezbytnost společenského investování.
Hodnocení vzdělávacích možnosti v Jirkově
V dotazníkovém šetření bylo poleženo několik otázek tkajících se hodnocení úrovně
vzdělávacích možností v Jirkově a okolí.
Tab. č. 3. Hodnocení vzdělávacích možností v Jirkově a okolí. (%)
Hodnocení
Velmi
Spíše dobrá
dobrá
Kvalitu základních škol
12,2
44,5
Kvalitu
středních 6,8
36,5
vzdělávacích škol institucí
(UO, SŠ)
Kvalitu
regionálních 3,8
17,2
vyšších a vysokých škol
Dosažitelnost
vhodných 5,1
22,4
rekvalifikačních kurzů
Jak hodnotíte:

Nedokáži
posoudit

Spíše
špatná
9,7
13,4

Velmi
špatná
2,4
3,8

31,1
39,6

9,5

6,4

63,0

12,2

5,4

54,8

Značná část dotazovaných se nemůže k problematice vyjádřit. Jde především o dotazované,
kteří buď nemají děti, nebo se o danou problematiku nezajímají. V dalším si proto všimneme
jen té části respondentů, která uvedené otázky nějakým způsobem hodnotí. Takto se vyjádřilo
467 dotázaných.
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Nejvíce respondentů je spokojeno (úroveň dobrá a velmi dobrá) s kvalitou základních škol
(82,4 %), s kvalitou učilišť a středních škol je spokojeno celkem (71,6 %). Úroveň
regionálních vyšších a vysokých škol pozitivně hodnotí (57,2 %) a dosažitelnost
rekvalifikačních kurzů pozitivně hodnotí (61 %) dotázaných. To tedy znamená, že nejvíce
nespokojených je s úrovní učilišť a středních škol (28 %) a s dostupností rekvalifikačních
kurzů (39 %). To zřejmě odpovídá zájmům většiny obyvatel o získání či dosažení potřebné a
použitelné kvalifikace pro získání zaměstnání. S ohledem na vzdělanostní strukturu a celkový
lidský kapitál města přichází právě získání kvalifikace na úrovni „vyučen“ nejčastěji v úvahu
při volbě povolání pro děti respondentů. Pokud jde o rekvalifikační kurzy a jejich
dosažitelnost, projevuje se zde zřejmě potřeba reagovat na změny pracovního trhu.
Hodnocení úrovně základních škol podle demografických znaků (pohlaví, věk, vzdělání) není
statisticky významný a rozdíly v hodnocení jsou minimální. Také souvislost s tím zda je
respondent nezaměstnaný není statisticky významná. Podobně ani zaměstnanci MUS se od
ostatních významně neliší.
Souvislost spokojenosti s úrovní učilišť a středních škol se všemi sledovanými znaky je
rovněž statisticky nevýznamná. O něco kritičtější názory vyslovují vysokoškoláci (průměrné
hodnocení 2,31 oproti 2,23 celého souboru). Čím vyšší průměr tím kritičtější hodnocení.56
Hodnocení úrovně vyšších a vysokých škol v regionu je statisticky významné jen se znakem
vzdělání respondentů. Viz graf. 1. Ostatní souvislosti se sledovanými znaky ani s tím, zda je
respondent momentálně nezaměstnaný nejsou statisticky významné.
Graf č. 1

Průměrné hodnocení kvality regionálních vyšších a
vysokých škol podle vzdělání respondentů
Stupnice: 1 velmi dobrá, 2 spíše dobrá, 3 spíše špatná, 4 velmi špatná

2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
základní

vyučen

stř. bez mat.

stř. s mat.

vysokoškolské

Také souvislost hodnocení dostupnosti rekvalifikačních kurzů podle sledovaných znaků není
statisticky významná. Je to z části překvapivé, protože právě s touto záležitostí je mezi
dotazovanými nejčastější nespokojenost. Statisticky nevýznamné, ale přece jen zřetelné jsou
jen rozdíly hodnocení podle vzděláni. Respondenti se středním vzděláním bez maturity o něco
častěji hodnotí dostupnost těchto kurzů kriticky. (Průměrné hodnocení této skupiny je 2,48,
56

Stupnice hodnocení: úroveň. 1 velmi dobrá, 2 spíše dobrá, 3 spíše špatná, 4 velmi špatná.
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zatímco průměr celého souboru jen 2,39) Ani souvislost tohoto hodnocení s tím zda je
respondent momentálně nezaměstnaný není statisticky významná. (Naopak zaměstnaní
hodnotí tuto dostupnost vhodných rekvalifikačních kurzů o něco málo kritičtěji (průměr 2,41)
než nezaměstnaní (2,35).
Závěr
Tato úvaha vychází z empirických dat získaných ve dvou severočeských městech a není tedy
patrně dostatečně representativní pro celou populaci České republiky. Nicméně právě tento
region prošel a stále ještě prochází složitým procesem restrukturace ekonomiky, což má
mimořádné dopady právě na sociální situaci obyvatelstva. Jak ukazují i další výsledky
výzkumu, ne všechny sociální skupiny jsou schopny se novým podmínkám a možnostem
přizpůsobit. Brání tomu právě relativně nízká úroveň lidského a kulturního kapitálu lidí.
Pokud bychom se na uvedené výsledky výzkumu podívali z hlediska výše uvedené úvahy o
nezbytnosti společenského (státního) investování do zvýšení úrovně lidského a kulturního
kapitálu je zřejmé, že tuto potřebu potvrzuje již samo hodnocení úrovně místního školství.
Vykazuje podle mého soudu malou náročnost zejména vůči úrovni základního školství a
celého místního vzdělávacího systému obyvatel Jirkova. Dotazovaní jsou v zásadě spokojeni
s úrovní základního školství, třebaže má zřejmě rezervy právě z hlediska přípravy všech
skupin obyvatel pro další vyšší stupně vzdělávání. Tedy sami respondenti uvažují v jakýchsi
vzdělanostních stereotypech a nekladou si otázku zda je výuka již na základních školách na
úrovni potřeb moderní doby a lepšího uplatnění jejich dětí. Tím spíše se mi jeví potřebná
intervence státu a dalších touto problematikou se zabývajících organizací do společenského
investování v oblasti školství a zejména jeho základního stupně. Vidím to jako nejúčinnější a
také nejrychlejší cestu rozbití stereotypů v chování lidí pokud jde o přístupy ke vzdělání.
Současně to podle mého soudu potvrzuje tezi, že vzdělání jednotlivce nemůže být jen jeho
záležitostí.
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III. SOCIÁLNÍ KAPITÁL, PODMÍNĚNOST VYUŽITÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU
INVESTOVÁNÍM DO SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY EKONOMICKÝCH PROCESŮ
Jakou univerzitou chceme a můžeme být?
PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc., doc. Radim Valenčík, CSc., Ing. Mgr. Petr Wawrosz
Vysoká škola finanční a správní chce být univerzitou. K tomuto cíli se postupně propracuje.
Nejde však jen o to být univerzitou, ale také o to, jakou univerzitou bude. V univerzitním
světě totiž v současné době probíhají hluboké proměny, které bezprostředně souvisejí s
přechodem ke vzdělanostní společnosti, společnosti, ve popoháněné i tažené vzděláním.
Pokud chceme v tomto světě zaujmout důstojné místo, musíme si uvědomit, že se jedná o
střelbu na letící terč. Bylo by chybou orientovat se na stávající podobu univerzit a vůbec už ne
těch, které jsou případem konzervace dávno přežitého. Právě naopak - měli bychom vycházet
z analýzy perspektivních trendů a toho špičkového, co se v univerzitním světě rodí. Tomu by
pak měl odpovídat ten model univerzity, na jehož realizaci se zaměříme.
Odbornému týmu působícímu na VŠFS, který se zabývá problematikou financování vysokého
školství, se podařilo navázat kontakty s podobnými týmy působící v dalších zemích, které
dynamické změny v oblasti vysokého školství sledují a vyhodnocují. Napomohla tomu
zejména mezinárodní konference Reforma univerzit a dostupnost vysokoškolského vzdělání,
kterou pořádal ISEA za účasti i VŠFS 15. - 17. 6. 2003 v Praze.57 Další konference tohoto
typu se připravuje v červnu 2006.
Tradiční podoba univerzity
Univerzita (latinského universitas – studium generale) jako nejstarší typ vysoké školy
slučující funkci pedagogickou a vědeckou. Je to tradiční pojetí smyslu a náplně pojmu
„univerzita“. V současně době však objevují i jiné interpretace, které chápou univerzitu jako
instituci s větším funkcionálním rozsahem (jako je celoživotní vzdělávací a informační servis,
kooperace s firmami prostřednictvím absolventských sítí, vytváření metodologického zázemí,
rozvíjení lidských schopností aj.). Pokusíme se provést komparativní analýzu obou těchto
koncepcí a najít tu pravou.
Tradiční reflektuje historický vývoj univerzitního vzdělání. Tento typ školy ve XII. st.
nahradil v Evropě studium na klášterních školách. Vznikla univerzitní korporace (universitas
magistrorum et scholarium), která zajišťovala svým členům právní ochranu, nabytí studijní
kvalifikace a obecnou platnost získaných hodností. V průběhu dějin se měnila tvář univerzity
vlivem rozmanitých okolností (církevních, státních atd.) V současnosti vládne představa, že
místo univerzity je někde uprostřed mezi standardní vysokou školou a vědeckými institucemi
Akademie věd. Pedagogická činnost měla by být organicky prolínat s vědeckým badáním.
Stoupenci tradičního pojetí nabádají k zachování stávajícího poslání univerzity a ke
zdokonalování tradičních funkcí v tržních podmínkách. Praxe však ukazuje, že zdaleka ne
každá univerzita je s to plnit toto své poslání jako součást tržního mechanismu (lze
připomenout postesk rektora UK I. Wilhelma v souvislosti s nezájmem kantorů a vědeckých
kapacit univerzity se věnovat praktickému vědeckému výzkumů, dokonce i ke spolupráci
57

Podrobná zpráva z konference viz: Co doporučují zahraniční experti? In: Vyšší vzdělání jen pro elitu? ISEA
2/2003, s. 105-108.
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s japonskými firmami). Zároveň je zřejmě, že nynější v podstatě vzestupně progresivní
způsob financování univerzit nepodněcuje jejich pedagogickou ani vědeckou činnost58. Navíc
neexistuje přímá zainteresovanost univerzity na přípravě kvalitních absolventů, na formování
jejich adaptačních schopností a úspěšnosti v praxi.
Rodí se nová podoba univerzity
Je zřejmě, že nastala doba přehodnotit tradiční úlohu a poslání univerzity v nové době, a to
z hlediska potřeb praxe a nových zkušeností získaných na základě studia fungování univerzit
v některých vyspělých krajinách (např. USA, UK, Austrálie aj.). V České republice na
rozpracování otázek přebudování tradičního způsobu fungování a financování vysokých škol
vůbec a univerzit zvlášť významným způsobem podílí sdružení ISEA, které již před lety
připravilo konkrétní koncepci reformy vysokého školství v ČR.
Podle reformního pohledu univerzita by měla podstatným a praktickým způsobem řešit
komplex otázek spjatých se všestranným a svobodným rozvojem osobnosti, a to tím, že by:
- nabízela širokou paletu vzdělávacích a výchovných programů, které by v optimální míře
otevírali prostor pro realizaci vloh a schopnosti lidské bytosti;
- korigovala a v případě nutnosti i usměrňovala vývoj individuálních schopnosti a potencí;
- poskytovala vzdělávací a informační servis sloužící k rozvoji schopnosti celoživotně;
- vytvářela fungující vzdělávací a informační mechanismus v podobě absolventských sítí;
- komplexně převzala a plnila funkci alma mater ve vztahu k plnému a všestrannému
rozvoji člověka.
Již na první pohled je zřejmě, že toto pojetí rozšiřuje okruh sociálního a individuálního
působení univerzity. Univerzita se stává skutečnou alma mater, která zásadním způsobem
ovlivňuje nabývání, uplatnění a uchování schopností jednotlivce. Jelikož finanční zdroje
univerzity budou závislé na úspěšnosti profesního uplatňování absolventů, pak
v konkurenčním prostředí každá univerzita bude usilovat o kvalitnější a dokonalejší servis ve
vztahu ke klientovi. Ekonomická efektivnost bude spočívat v optimálním využití vstupu pro
maximalizaci výstupu v podobě univerzální péče o všestranný rozvoj člověka.
Jak toho dosáhnout? Nelze již jít vyšlapanými cestami, tj. progresivním financováním
vysokého školství ze státního rozpočtu. Tato cesta vede jen do slepé uličky. Je zapotřebí:
- provést radikální reformu financování (k tomu musí být především politická vůle);
- stanovit nový statut univerzity jako podnikatelského subjektu v tržním prostředí;
- vymezit základní směr činnosti univerzity: celoživotní vzdělávání a výchova lidské
bytosti;
- zabezpečit, aby rozsáhlé kompetence a pravomoc univerzity ve vztahu k formování a
ovlivňování osobnosti byly v rovnováze s určitou mírou zodpovědnosti.
Univerzita není a nemůže být jediným demiurgem společenského vývoje. Existuje mnoho
jiných faktorů determinujících sociální pokrok, a to: hospodářství, legislativní prostředí,
politická (ne)rozhodnutí, stav společenského vědomí, do určité míry, zvyky, tradice a
náboženství. Univerzity však je s to předbíhat sociální a ekonomický vývoj a určovat směr a
cesty společenské geneze s ohledem na hlavní zřetel – všestranný a svobodný rozvoj
schopností člověka.
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Viz např. Matějů, P. a Valenčík R.: Proč tak těžko …? Výroční publikace ISEA, Praha, červen 2003, s. 30.
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Náš příspěvek ke hledání nové podoby univerzity
Naším původním vkladem do této mezinárodní spolupráce je aplikace konceptu ekonomie
produktivní spotřeby na oblast financování vysokého školství. Koncept umožňuje též
zvýraznit nejvýznamnější trendy a prolongovat je, na základě toho pak dospět k představě o
podobě univerzity, na kterou stojí zato se orientovat. Do popředí vystupuje zejména
následující:
1. Produktem špičkových univerzit již přestává být lidský kapitál ve smyslu dobře
připraveného absolventa, ale stává se jím sociální kapitál ve smyslu permanentně
reprodukované, doplňované a rozšiřované kooperující absolventské sítě. Jedná se o
produkt nové generace, který zcela zásadním způsobem zvyšuje uplatnitelnost absolventů
a vytváří zpětnou vazbu mezi nimi a univerzitou. Základním předpokladem přitom je, aby
univerzita realizovala vědeckovýzkumnou činnost v oboru uplatnění absolventů,
dosahovala zde původních výsledků a byla schopna poskytnout svým absolventům
celoživotní informační servis, který jim přinásí výraznou konkurenční výhodu.
2. Mění se a bude se měnit stále výrazněji složení populace, která prochází systémem
univerzitního školství. Nebudou to již jen ti, co skončí střední školu a ihned poté budou
studovat na univerzitě, ale i ti, co se k vysokoškolskému (vzdělávacímu) servisu dostanou
ve středním i vyšším věku, mj. právě z hlediska své profesní dráhy, jejího racionálního
projektování z hlediska dlouhodobé uplatnitelnosti i ve smyslu prodloužení období
produktivního uplatnění. Lze předpokládat, že dosavadním i tímto způsobem projde
během svého života v dohledné době více než polovina populace. Vznikají různé formy
„přifázování“ člověka ve středním i vyšším věku k univerzitnímu vzdělávacímu procesu,
mj. i s cílem napojit jej na absolventskou síť, tj. umožnit mu využívat informační servis
poskytovaný univerzitou.
3. Z ekonomického hlediska a z hlediska nezbytných reforem sociálně ekonomických
subsystémů společnosti (kromě vzdělávacího především systému penzijního pojištění a
sytému zdravotní péče) se nejvýznamnější stává role univerzit v oblasti prodloužení
období produktivního uplatnění člověka, tj. horizontu i zenitu jeho uplatnění na
profesních trzích. Lze vytvořit systém specializovaného zdravotního pojištění, jehož
poskytovatel je zainteresován na prodloužení doby produktivního uplatnění svých
klientů.59 Jenže zdraví je pouze jedním z předpokladů dlouhodobé uplatnitelnosti člověka
na profesních trzích. Dalším předpokladem je schopnost mezigenerační spolupráce,
odborná připravenost, invenčnost myšlení, schopnost využívat efektivně celoživotní
zkušenosti apod. Nikdo jiný než univerzita poskytující celoživotní vzdělávací a
informační servis není schopen připravit a vytipovat vhodnou klientelu pro zdravotní
pojištění specializované v uvedeném směru, dát za ní garanci. Mj. možnost začlenit se do
systému specializovaného zdravotního pojištění bude jedním z významných stimulů
vedoucích člověka k začlení se do systému celoživotního vzdělání. Takového, které mu
umožní být na úrovni ve svém oboru, překonávat různé myšlenkové stereotypy, vyhnout
se tak riziku předčasné duševní strnulosti, plně zhodnocovat průběžně nabývaného
zkušenosti.
59

K tomu vede poměrně snadná cesta. Stačilo by zavést pravidla obdobná velmi úspěšnému systému financování
zdravotní péče v SRN. Je zde financována na principu sociální solidarity, pojistné je vyměřené procentem
z příjmu, většinou se jedná o pojištění celé rodiny, polovinu pojistného hradí zaměstnavatel, druhou polovinu
zaměstnanec. Zdravotní pojištění však není povinné, nad určenou hranici příjmů nepodléhají občané zákonné
povinnosti pojistit se v systému veřejného zdravotního pojištění. Obvykle si sjednávají soukromé pojištění. Právě
pro tyto osoby by zde mohly působit specializované zdravotní pojišťovny zainteresované (mj.) na prodloužení
doby produktivního uplatnění člověka na profesních trzích. (K této poznámce byla využita pracovní verze
diplomové práce I. Merhautové z VŠFS.)
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4. Vytvářením globálních absolventských sítí se univerzity stanou mimořádně atraktivní pro
firmy z mateřské země příslušné univerzity, pokud jde o zprostředkování využívání jejich
odbytových a investičních příležitostí. A to zejména v případě, kdy produkce firem
souvisí s některým z momentů procesu rozpoznávání, nabývání, uplatnění či uchování
schopností člověka. Přitom je zřejmé, že v souvislosti s přechodem ke vzdělanostní
společnosti s posilování produktivních složek osobní spotřeby bude u produkce kterékoli
firmy stále více rozhodovat vztah této produkce k některému z aspektů plného rozvoje
lidské individuality. V případě technických, ale nejen technických univerzit se může
vytvořit velmi intenzivní vztah mezi firmami a univerzitami motivovaný nejen podílem
univerzity na výzkumu, ale i tím, že absolventi příslušné univerzity pocházejí ze zemí a
část z nich se do příslušných zemí i vrací, kde má příslušná firma odbytové a investiční
záměry, kde cítí či chce si vytvořit odbytové a investiční příležitosti. Lze předpokládat, že
zprostředkující role absolventských sítí ve výše uvedeném smyslu bude růst. S tím bude
růst i zájem firem vytvořit si kontakt s univerzitami a ovlivnit (pochopitelně i
poskytováním finančních prostředků) v tomto směru i směr jejich vědeckovýzkumné
činnosti, z níž pochází původní informační servis poskytovaný absolventům.
5. Důležitým zaměřením univerzit bude i rozpoznávaní schopností potenciální klientely a
její vhodné vytipování. K tomu bude docházet prostřednictvím produkce pedagogů
nižších stupňů, jejich průběžným vybavením nejnovějšími poznatky z příslušné oblasti,
finanční zainteresovaností na výběru a dodání kvalitních studentů.
6. V neposlední řadě pak úměrně výše uvedeným tendencím změnám poroste význam
„technologie“ předávání a nabývání schopností získaných vzděláním, vytvoření interakce
mezi tokem poznatků (prvků vzdělání), informací a zkušeností. Touto „technologií“ je
metodologie rozvoje poznání, která se tak dostane do přímého kontaktu s ekonomicky
motivovanou praxí. Zejména pak z hlediska celoživotního procesu nabývání schopností
se stane významným identifikování bariér rozvíjení a uplatňování schopností člověka v
podobě stereotypů (předsudků, jednostranných postupů....) v myšlení a jejich
„odblokování“. Vytváření vlastního efektivního metodologického zázemí se stane jednou
z klíčových vědeckovýzkumných činností univerzit.
Souvislost s konstituováním vzdělanostní společnosti
Dominantním ekonomickým sektorem vzdělanostní společnosti se stává produkce lidských
schopností, a to zejména prostřednictvím vzdělání Tak jako období průmyslové revoluce
proměnilo řemesla v průmysl a dílny v továrny, tak v současné období mění podobu univerzit
v hlavní produkční jednotky. Tak jako v období průmyslové revoluce byla rozbita pouta
cechovní výroby, tak v současném období zrodu vzdělanostní jsou postupně prolamovány
bariéry, které omezovaly konkurenci mezi univerzitami a tudíž i mnohem větší roli
ekonomických stimulů jejich chování. Hlavním ekonomickým stimulem chování univerzit se
v logice přerodu současné postindustriální společnosti na společnost vzdělanostní stává přímá
finanční zainteresovanost univerzit na dlouhodobém uplatnění jejich absolventů.
Univerzity na sebe postupně přebírají všechny významné prvky toho, co umožňuje svobodný
a všestranný rozvoj lidské bytosti vycházející z neopakovatelných vrozených předpokladů.
Nejde jen o rozvoj schopností formou vzdělání, ale o poskytování servisu ve všech oblastech,
které se svobodného rozvoje lidské individuality týkají, konkrétně o:
- Rozpoznání, resp. identifikaci individuálních schopností ve všech etapách života člověka
(a tudíž i na všech stupních rozvoje schopností).
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Rozvíjení schopností, tj. poskytování vzdělávacího a informačního servisu sloužícího k
rozvoji schopností.
Vytváření podmínek pro plné uplatnění rozvíjejících se schopností (zejména formou
začlenění do absolventské sítě).
Zprostředkování služeb podmiňujících uchování nabytých schopností (zejména v oblasti
zdravotní péče).

Příležitost pro naše studenty
Studentům i absolventům naší vysoké školy se tak nabízí příležitost být přímo u toho, kdy
vzniká něco nového a významného. V rámci mezinárodní spolupráce je dostupné dostatečné
množství odborné literatury. Výše naznačené trendy jsou samy o sobě velmi zajímavé a v
kontextu nezbytných reforem sociálně ekonomických systémů jsou spojeny s řadou
aktuálních společenských otázek. Jednou z možností, jak se stát aktivním účastníkem dění v
uvedené oblasti, je vybrat si některou z dílčích otázek jako předmět zpracování závěrečné
práce.

K metodice analýzy zdravotnických ukazatelů v regionech ČR
RNDr. Jaromír Běláček, CSc.
Motto: Ekonomie je věda o tom, jak rozdělit omezené množství zdrojů pod tlakem
neomezeného množství požadavků“. (student VŠE, 2003)
Dodatek: „V ekonomice zdravotnictví to platí dvojnásob“.
1. Východiska
S transformací části státního rozpočtu v České republice na úroveň krajského regionálního
uspořádání se zvýrazňuje úloha veřejnosprávního financování, což se projevuje zvýšeným
akcentem na analýzu celého zdravotnického systému na úrovni (a z úrovně) regionů ČR a na
(konceptuální) plánování rozvoje veřejných zdravotnických služeb. Již po několik let se
vytvářejí a zpracovávají projekty, které v různém kontextu analyzují a podporují aktivity
kompetentních krajských zdravotnických orgánů. V Institutu zdravotní politiky a ekonomiky
(IZPE) se od roku 2003 vytvářejí metodické a datově podložené studie, které analyzují
zdravotnickou problematiku na úrovni vybraných modelových území (viz Háva a kol. /2002,
2004/). V současném období se výsledky těchto prací promítají do syntetičtější báze znalostí
pod hlavičkou návrhů metodiky tvorby Plánů veřejných služeb ve zdravotnictví a zpráv o
stavu zdraví (v ČR resp. v krajích ČR - viz také Zpráva o stavu zdraví v Rakousku 2003
(2004)).
Od počátku nového tisíciletí jsou patrné snahy o zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva
rovněž na úrovni celosvětového společenství. Děje se tak prostřednictvím podrobného
monitorování širokého spektra indikátorů „zdraví“ a „zdravotnických služeb“. Jsou rozvíjeny
aktivity na úrovni nadnárodních organizací (viz WHO /2003/ nebo OECD /2001/), které jsou
provázeny vytvářením poměrně rozsáhlých účelových databází (WHO - „Health For All“,
OECD - „Health Data“). Každá databáze se trochu odlišuje specifickým výběrem ukazatelů,
délkou sledovaného období a (samozřejmě) výběrem regionů. Databáze jsou podrobovány
systematickým analýzám, které publikovány v přehledových nadnárodních publikacích (viz
např. OECD (2004)). Na úrovni 14ti krajů ČR prezentuje analogickou informační databázi
Ústav
zdravotnických
informací
a
statistiky
(viz
ÚZIS
(2004)
na
www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html ).
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Cílem tohoto příspěvku je podat základní (kvalitativní) informaci o obsahu tří výše
zmíněných databází (WHO, OECD, ÚZIS), poukázat na skupiny indikátorů, jejichž
(kvantitativní) analýza by měla být rozhodná pro systematické zefektivňování zdravotnického
systému v regionech ČR. Současně je tento příspěvek vstupní informací o stavu prací na
systematické analýze “zdravotnických” indikátorů v IZPE.
2. Obsah a rozsah zdravotnických databází
2.1 Obsah databáze „Health For All“ (WHO)
Pro základní představu uveďme originální názvy hlavních částí databáze a schematicky jejich
bližší vymezení (v závorkách):
0. DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS (obyvatelstvo a demografická
reprodukce; pracovní síla, makroekonomika a vzdělanost);
1. MORTALITY-BASED INDICATORS (naděje dožití a její modifikace, úmrtnost kojenců);
2. MORBIDITY, DISABILITY AND HOSPITAL DISCHARGES (incidence, prevalence nebo
hospitalizace podle nejvýznamnějších skupin diagnóz klasifikace MKN-10; pracovní
neschopnost);
3. LIFE STYLES (indikátory klasifikující rozsah a rizika kouření, konzumace alkoholu a
drog, dopravní nehodovost, obezitu a stravovací zvyklosti);
4. ENVIRONMENT (nemoci z konzumace potravin, nemoci z povolání, měrné emise,
hygiena bydlení);
5. HEALTH CARE RESOURCES (nemocnice a zdravotnická zařízení, lůžka, lékaři);
6. HEALTH CARE UTILIZATION AND EXPENDITURE (spotřeba a využívání
zdravotnických služeb, operační zákroky, výdaje na zdravotnictví);
7. MATERNAL AND CHILD HEALTH (potraty, reprodukční zdraví matky a narozeného
dítěte, vakcinace kojenců).
Celá databáze WHO-HFA je věnována dominantně „zdravotnímu stavu“, převažují ukazatele
založené na standardizované úmrtnosti, často však nejsou uvedeny absolutní počty
exponovaných osob (pacientů, zdravotníků, kapacit). Ekonomické ukazatele jsou uvedeny
spíše jen pro formální doplnění - nejsou uvedeny žádné údaje týkající se zdravotního
pojišťění. Databáze obsahuje přes 600 ukazatelů shromážděných pro 44 států lokalizovaných
na mapě Evropy (včetně Turecka, Ruska a zakavkazských republik). Ukazatele jsou
sledovány v ročních časových řadách od r. 1970, některé indikátory se začaly sledovat až
v průběhu 90. let minulého století. Databáze je poskytována pro uživatele internetu zdarma
s průběžnou roční aktualizací.
2.2 Obsah databáze „Health Data“ (OECD)
Struktura databáze „Health Data“ je koncipována trochu odlišně od předchozí:
0. HEALTH STATUS (naděje dožití, úmrtnost podle příčin; nemocnost, subjektivní vnímání
zdravotního stavu, pracovní neschopnost);
1. HEALTH CARE RESOURCES (zdravotnická zařízení; lůžka; zaměstnanci ve
zdravotnictví; přístrojová vybavenost; vzdělávání ve zdravotnictví);
2. HEALTH CARE UTILISATION (imunizace, lékařská vyšetření, využití lůžek; ošetřovací
doba v nemocnicích; hospitalizace podle medicínských oborů; operační zákroky);
3. EXPENDITURE ON HEALTH (národní výdaje na zdraví; výdaje za medicínské služby;
zdravotnické potřeby; výdaje podle provozovatelů);
4. HEALTH CARE FINANCING (náklady podle zdroje financování);
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5. SOCIAL PROTECTION (sociální výdaje - stárnutí, nezaměstnanost, rodina, bydlení;
dostupnost zdravotnických služeb);
6. PHARMACEUTICAL MARKET (aktivity farmaceutického průmyslu; spotřeba léků;
lékárenský prodej);
7. NON-MEDICAL DETERMINANTS OF HEALTH (životní styl a chování; životní
prostředí);
8. DEMOGRAPHIC REFERENCES (obyvatelstvo a demografická reprodukce; pracovní
síla; úroveň celkové vzdělanosti);
9. ECONOMIC REFERENCES (makroekonomika; měnové kurzy)
Databáze „Health Data“ je specializována zejména na ekonomické ukazatele (zdravotní
pojištění, veřejné i soukromé, hospodaření nemocnic i rozdělování v rámci státního sektoru).
Všeobecný akcent je kladen na ekonomickou stránku zdravotnictví; sociální oblasti je
vymezena pouze část 5. Databáze obsahuje přibližně 2000 ukazatelů (z nich cca ¾ jsou
ukazatele finanční reprezentující variantně cca 150 „kvalitativně různých“) pro všech 30
členských států OECD (včetně ČR). Časové řady jsou uváděny rovněž od r. 1970 v některých oblastech (demografie obyvatelstva; kapacity poskytovatelů služeb) se databáze
překrývá s databází „Health For All“.
2.3 Obsah databáze DPSk (ÚZIS)
Databáze „Data Prezentation System“ za kraje (DPSk) provozovaná ÚZIS je víceméně
českým ekvivalentem „Health For All“ pro regionální úrovně ČR (NUTS1) a kraje ČR
(NUTS3):
0. DEMOGRAFIE (obyvatelstvo a demografická reprodukce; naděje dožití; mateřská a
kojenecká úmrtnost; sňatečnost a rozvodovost);
1. ZDRAVOTNÍ STAV (nemoci z povolání a pracovní neschopnost; incidence, prevalence,
hospitalizace; pacienti dispenzarizovaní ve vybraných medicínských oborech);
2. ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY (zdravotnická zařízení; počty lékařů, lůžek, přístrojová
vybavenost; výkonové ukazatele);
3. EKONOMICKÁ SITUACE (makroekonomika);
4. VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ (výnosy a náklady);
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (kriminalita);
6. ZHOUBNÉ NOVOTVARY (nově hlášená onemocnění a úmrtnost na vybrané diagnózy
zhoubných novotvarů).
Databáze obsahuje t.č. asi 730 ukazatelů pro ČR a každý ze 14 ti krajů ČR. Údaje jsou
uvedeny v ročních časových řadách od r. 1996 resp. 2000 do r. 2003. Podrobně je ošetřena
„hospitalizace“ a „pracovní neschopnost“ (podle pohlaví a vybraných skupin diagnóz - cca
100 ukazatelů) a část 6 věnovaná „zhoubným novotvarům“ (přes 200 položek).
2.4 Společné jmenovatele databází (WHO, OECD, ÚZIS)
Všechny výše jmenované databáze obsahují:
1) vybrané údaje o populaci (demografie - aktuální stavy obyvatelstva podle pohlaví a věku,
demografickou reprodukci, socio-ekonomické ukazatele populace)
2) vybrané údaje o zdravotním stavu populace (epidemiologie), často však ve velmi
nesystematické podobě (měřena je buď incidence nebo prevalence nemocí - zřídkakdy
obojí, standardizovaná úmrtnost je počítána k „nedůvěryhodným“ standardům);
3) základní údaje o „kapacitách“ systému zdravotnictví t.j. o počtech lékařů, počtech lůžek
(ambulantní i dlouhodobé péče) a přístrojové vybavenosti;
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4) málo přehledné údaje o skutečných nákladech/výdajích za poskytované zdravotnické
služby, o financování zdravotnictví (zdravotní pojištění, hospodaření nemocnic);
5) základní údaje o „zdravotnických“ výkonech (přepočty lékařů, pacientů, nemocných i
finančních objemů na celou populaci nebo na „kapacity“);
3. Koncepty systémového přístupu k analýze
3.1 Koncept založený na determinantách zdraví
Existuje shoda na čtyřech základních faktorech determinujících zdraví (viz Tones K. (1997)):
1/ Individual lifestyle (50%); 2/ Social, economic, cultural & environmental conditions (20%);
3/ Health and medical services (20%); 4/ Genetic influences factors (10%). Pořadí
významnosti faktorů (procenta uvedená v závorkách byla odhadnuta na základě analýzy
souborů zemřelých v USA podle příčin smrti a jejich expertním překlasifikováním do výše
uvedených čtyř determinant - viz Holčík J. (2004)) však nekoresponduje s relativním
zastoupením indikátorů ve „zdravotnických“ databázích. Pro účely analýzy efektivnosti
zdravotnického systému v regionech ČR je tedy použitá hierarchie významnosti determinant
zdraví (%) buď neadekvátní anebo klasifikace proměnných z uvedených databází musí být
objektivně podřízena ještě nějakému dalšímu principu.
3.2 Koncept doporučovaný pro „zdravotní politiku“
Jiným smysluplným konceptem pro plánování a vyhodnocování programů pro podporu zdraví
je posloupnost pěti níže uvedených systémových kroků v rámci tzv. PRECEDE/PROCEED
modelu (podrobněji viz v Modeste N., 1996, str. 88):
1) Sociální diagnostika (ocenění kvality života);
2) Epidemiologická diagnostika (využití epidemiologických dat pro determinování
zdravotních problémů);
3) Diagnostika chování (identifikace zdraví prospívajícímu a zdraví neprospívajícímu
chování);
4) Znalostní diagnostika (uspořádávání faktorů, které mohou potenciálně ovlivňovat chování
prospívajícímu zdraví);
5) Administrativní/organizační diagnostika (aktuální rozvoj a implementace programů).
Z pohledu tohoto konceptu se obsah výše zmíněných „zdravotnických“ databází identifikuje
s diagnostikováním na úrovni kroků 1/ (viz demografické a sociálně-ekonomické indikátory),
2/ (viz ukazatele incidence, prevalence, hospitalizace, dispenzarizace nebo pracovní
neschopnosti) a 3/ (viz indikátory reflektující rizikové faktory v položkách typu konzumace
alkoholu, cigaret, drog, léků a nadměrné spotřeby potravin). Pro efektivnější plánovaní a
realizaci zdravotní politiky by ovšem „databáze zdravotnických informací“ musely být
doplněny o výsledky aktuálních sociologických výzkumů, které by účelově diagnostikovaly
možnosti změn chování jednotlivců a skupin v populaci ve prospěch zlepšování jejich zdraví
(týká se zejména kroků 3/ a 4/). Pro zabezpečení informací potřebných v bodě 5/ by musely
být v časových souvztažnostech analyzovány ještě všechny dosavadní legislativní opatření ve
zdravotnictví a vyhodnoceny jejich efekty na zlepšování zdravotnických služeb a lidského
zdraví.
3.3 Koncept založený na trojúhelníku „potřeba-spotřeba-finance“
Trojúhelník „potřeba-spotřeba-finance“ je principem obecněji pojatého konceptu
„trojúhelníku porozumění“ (podrobněji viz Hubbard L. R. /2003/) aplikovaného na činnost
jakékoli organizace nebo systému, který má fungovat na úrovni „skupin“. V souvislosti se
systémem zdravotnictví se na straně potřeby (neboli poptávky) nachází kterýkoli příslušník
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populace (potenciální pacient nebo nemocný), na straně spotřeby (a také nabídky)
poskytovatel zdravotnických služeb (lékař nebo zdravotnický personál) a na straně financí
zdravotní pojišťovna nebo provozovatel zdravotnického zařízení. Z pohledu obsahu
zdravotnických databází se oblast „vrcholu potřeby“ naplňuje demografickými, ekonomickosociálními a epidemiologickými ukazateli, oblast „vrcholu spotřeby“ je saturována všemi
dostupnými kapacitami zdravotnických služeb a oblast financí se týká všech finančních
ukazatelů včetně makroekonomických. (Na „trhu služeb“ musí totiž docházet k vyrovnávání
nabídky a poptávky prostřednictvím „dohodnuté ceny za služby“, která - bez ohledu na
veřejnosprávní nebo soukromý způsob financování provozu zdravotnického zařízení - musí
respektovat úroveň akceptovatelnosti a finanční možnosti obou „smluvních stran“: pacienta
(včetně potenciálního) i lékaře (zdravotníka).
Klíčem k zvýšení efektivnosti „zdravotnického“ systému je optimalizace „zdravotnických“
ukazatelů umístěných NA VŠECH TŘECH VRCHOLECH výše popsaného trojúhelníku.
Zlepšení situace na jednom z vrcholů trojúhelníku např. snížení incidence nebo prevalence
určitého onemocnění by se měla projevit určitým snížením kapacit v příslušném medicínském
oboru, což by mělo být „optimalizováno“ převedením adekvátních finančních prostředků do
statisticky prokazatelně „potřebnějšího“ oboru. Podobně např. zvýšením počtu lékařů
v určitém zdravotním zařízení či oboru by se mělo projevit vyšším objemem zdravotnických
výkonů, což by měla reflektovat zdravotní pojišťovna zaplacením vyšších finančních úhrad za
vyšší počet ošetřených nebo vyšetřených pacientů. Samozřejmě, že s inverzním efektem
zapůsobí i zhoršení situace na jednom nebo dvou vrcholech trojúhelníku, což se bez
uvědomění si tohoto principu může dít zcela samovolně (například nepromyšleným
omezováním finančních „prostředků na zdravotnictví“).
Na úrovni zdravotnických databází se bilancování vztahu mezi vrcholy trojúhelníku „potřebaspotřeba-finance“ reprezentuje prostřednictvím „výkonových ukazatelů“ (počet prostonaných
dnů, průměrná ošetřovací doba v nemocnici apod.) Nejvýznamnější pro zabezpečení
optimálního chodu celého systému je však zlepšování na úrovni „vrcholu financí“
(optimalizace plateb za výkony, za lůžko, dny nebo také za preventivní vyšetření).
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Obr.1a-b/: “Počet lékařů na 100 tis. obyvatel“ v Evropě a v krajích ČR

Zdroj: databáze “Health For All” (WHO 2005) a “DPSk” (ÚZIS 2004); kartogramy IZPE
(2005)
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Obr.2a-b/: “Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích“ v Evropě a v krajích ČR

Zdroj: databáze “Health For All” (WHO 2005) a “DPSk” (ÚZIS 2004); kartogramy IZPE
(2005)
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4. Ukázky aplikací
Jako ukázka elementární analýzy na úrovni vybraných “zdravotnických” ukazatelů
shledaných současně v databázích HFA (WHO) a DPSk (ÚZIS) může sloužit níže uvedená
Tabulka č. 1. Ukazatele uvedené v prvním sloupci tabulky reprezentují oblasti popisné
demografie (% obyvatel v hlavních produktivních skupinách), demografické reprodukce
(naděje dožití, kojenecká úmrtnost, úhrnná plodnost), makroekonomiku (míra
nezaměstnanosti, HDP na 1 obyvatele) a parametry zdravotnických služeb (počty lékařů a
počty lůžek v přepočtu na 100tis. obyvatel, průměrná ošetřovací doba v nemocnicích).
Tabulka obsahuje dále všechny minimální a maximální hodnoty zjištěné za období 2000-3
resp. 2000-2002 na úrovni regionálního systému „44 států Evropy” a „14 krajů ČR”. Údaje za
ČR jsou vybrány z obou databází (u některých ukazatelů se hodnoty trochu liší).
Tabulka 1: Statistika vybraných „zdravotnických” ukazatelů z databází
REGIONÁLNÍ
SYSTÉM
POPISNÉ
STATISTIKY
OBDOBÍ 2000-2003
% obyvatel ve věku 014 let k 1.7.
% obyvatel ve věku 65 a
více let k 1.7.
Stř.délka života při
narození (obě pohl.)
Kojenecká úmrtnost
Úhrnná plodnost
Míra nezaměstnanosti
(%)
OBDOBÍ 2000-2002
HDP na 1 obyvatele
(US$)
Počet
lůžek
v
nemocnicích na 100tis.
obyv.
Počet lékařů na 100tis.
obyv.
Průměrná
ošetřovací
doba v nemocnicích

EVROPA EVROPA

Z
KRAJE
KRAJE
ÚHRN
TOHO ČR
ČR
ČR
ČR
Minimum Maximum Průměr Minomum Maximum Průměr
14,2 %

32,7 %

15,9 %

12,8 %

17,5 %

15,9 %

5,8 %

18,7 %

13,9 %

11,9 %

16,3 %

13,9 %

64,94

82,28

75,39

73,20

76,42

75,22

2,22
1,02
1,2

36,00
2,57
36,7

4,03
1,18
8,0

2,24
1,07
3,4

8,31
1,30
17,9

4,03
1,16
9,3

346

47354

5789

3881

14110

6708

235,5

1261,5

857,6

479,6

909,0

652,8

127,2

612,1

343,9

293,1

670,0

388,9

5,8

17,5

11,5

7,6

9,2

8,5

Zdroj: databáze “Health For All” (WHO 2005) a “DPSk” (ÚZIS 2004); analýza IZPE (2005)
Obecně lze konstatovat, že spektrum zjištěných hodnot, ve kterých se pohybuje Evropa je
značně širší než spektrum hodnot na úrovni regionálního systému „kraje ČR“. Anomálie v
Evropě spadají vesměs na úkor „okrajových” zemí Evropy (Turecko, Rusko, Arménie,
Azerbajdžán, Bělorusko, ale také - ve spektru vyspělejších států - Itálie a Lucembursko). Ve
zvoleném regionálním systému „14 krajů ČR” spadají zjištěné anomálie vesměs (ale ne
vždycky) na vrub hlavního města Prahy versus „zbývající” regiony. (Podrobnému rozboru
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zjištěných anomálií včetně analýzy celoevropských trendů bude věnována další analytická a
publikační práce).
Jako ukázka nejjednoduššího příkladu, který může vést k zamyšlení, jsou uvedeny kartogramy
ekvidistantně škálující Počty lékařů na 100 tis. žijících obyvatel (viz Obr.č.1a-b/) a
Průměrnou ošetřovací dobu v nemocnicích (Obr.2a-b/). Srovnání těchto dvou ukazatelů na
úrovni Evropy evokuje hypotézu, že statisticky průkazně vyšší počty lékařů v některých
zemích (jako např. v Itálii, v Norsku anebo ve Švédsku) by mohly mít souvislost právě s
kratší průměrnou délkou ošetření pacientů v nemocnicích. Ve smyslu výše popsaného
„trojúhelníku porozumění” by toto zjištění samozřejmě poukazovalo na možný hlubší
ekonomický kontext. (Ekonomický podtext je ovšem znám i z u celé řady jiných
„makroukazatelů”, které sledujeme při regionálních komparacích např. na úrovni srovnání
Západní, Střední a Východní Evropy jakožto „vyšších agregačních celků”.)
Právě v kontextu Evropy je však potřebné posuzovat regionální diference stejně definovaných
ukazatelů v krajích ČR. Rozpětí zjištěných hodnot (viz Legendy u Obr. č. 1a/ a 1b/) je
samozřejmě menší než rozpětí na úrovni celého spektra „Evropských zemí”. Přesto však na
úrovni Počtu lékařů na 100tis. obyvatel výrazně dominuje Praha (což lze jistě vysvětlovat
odlišnou strukturou v Praze poskytovaných služeb). Nicméně Průměrná ošetřovací doba v
pražských nemocnicích se dlouhodobě drží rovněž na vyšších hladinách (v rámci regionálního
systému ČR); z hlediska celoevropských struktur nás tento ukazatel zařazuje celkově také
mezi státy s kratší nemocniční ošetřovací dobou (viz porovnání legend na Obr. č. 2a/ a 2b/).
5. Závěry
Představme si, že bychom vyšli pouze z absolutních počtů obyvatel na úrovni krajů resp.
jednotlivých států Evropy. Tyto údaje reprezentují samozřejmě potenciální spotřebitele
zdravotnických služeb. Bez dalších doplňujících údajů (o strukturách /sub/populací podle
pohlaví, věku, sociální a ekonomické situace a jejich statisticky doložitelné náchylnosti
určitým typům onemocnění) ale nemůžeme říci o skutečné potřebě medicínské péče mnoho.
V obdobném smyslu nemůžeme kvantifikovat ani budoucí normativy spotřeby pro
poskytované zdravotnické služby, pokud nebudeme nevycházet z podrobné analýzy
statistických ukazatelů monitorujících kapacity poskytovatelů zdravotní péče tj. praktických
lékařů, specialistů v nemocnicích, středního zdravotnického personálu i technických
pracovníků, kapacity ambulantních a lůžkových zařízení krátkodobé i dlouhodobé péče v
nemocnicích a jejich přístrojové vybavenosti. A to vše - navíc - podle lékařských oborů.
Samozřejmě, že některé z dosažitelných statistických ukazatelů mají větší, některé menší
vypovídací schopnost a relevanci, některé můžeme považovat za méně podstatné. Za klíč ke
konstruktivní a smysluplné analýze však můžeme považovat výběr těch indikátorů, které
reprezentují trendy spotřeby zdravotnické péče, které jsou markantní na úrovni komparací s
nejvyspělejšími zeměmi státy světa, zejména Evropy. Při analýze narážíme na problémy
různých definic ukazatelů, na možnou odlišnou kvalitativní roli v různě hierarchizovaných
regionálních systémech např. velké evropské státy (Francie, SRN, GB, Itálie, Polsko,
Španělsko) versus státy populačně minoritní (Malta, Kypr, Andorra, Island), dominantní
postavení hlavního města Prahy v regionálním i zdravotnickém systému Čech apod.
Základním kontrolním mechanismem pro posouzení výběru relevantních ukazatelů však musí
být podrobný monitoring ukazatelů výkonnosti a ukazatelů ekonomické rentability
zdravotnického systému s cílem dosáhnout více či méně ziskové, a nikoli ztrátové
hospodářské bilance. Tyto ukazatele se metodicky odvíjejí od jednoduchých přepočtů např.
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zjištěných nebo dispenzarizovaných případů určité skupiny nemocí na celkové počty (střední
stavy) žijících osob v populaci, na počty pacientů či osob vyšetřených v různých typech
zdravotnických zařízeních, na kapacity lékařů, lůžek, zdravotnické a přístrojové techniky až
po ukazatele měřící objektivní spotřebu léků, intenzitu prováděných lékařských úkonů až po
dobu strávenou ve zdravotnickém nebo jiném zařízení za účelem lékařského ošetření či v
průběhu nemoci. Výkonové ukazatele pak samozřejmě musí být doprovázeny soustavou
relevantních ukazatelů finančních.
Vnitřní diferenciace na úrovni „regionů ČR” je poněkud odlišná než v regionálním systému
„států Evropy”. Při analýzách a komparacích s jinými státy tedy bude nutné respektovat také
geografii ČR ve vztahu k našim nejbližším sousedům (Slovensko, Maďarsko, Rakousko,
Polsko, SRN) a u zjištěných anomáliích vstupovat do analýzy ještě detailnějších struktur
„zdravotnických” ukazatelů - leckteré jsou již ve stávajících databázích obsaženy. V případě,
že údaje potřebné k další analýze nebudou v rámci univerzálních databází dostupné, bude
nutné příslušné hodnoty v detailnějších statistikách vyhledat např. pro úroveň statistických
„okresů ČR”. To, co máme k dispozici dnes, je již poměrně obsáhlý datový materiál. Je třeba
jej analyzovat a výsledky transparentně předkládat odborné i široké veřejnosti.
Literatura:
! Běláček J.: Lidské zdroje - nejdůležitější faktor budoucího rozvoje regionu. Ing.
Vomáčková H. (eds. „Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II“. Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference 4. - 5.listopadu 2004 „Konkurenceschopnost
regionu - rozvoj lidských zdrojů“, Ústí nad Labem: Fakulta sociálně-ekonomická
Univerzity J. E. Purkyně (FSE ÚJEP) v Ústí nad Labem, 1.část, ISBN 80-7044-606-4,
2004, str. 218-230 .
! Běláček J.: Demografická situace v Evropě a populační optimum. PP prezentace na X.
Slovenské demografické konferenci 4. - 6. května 2005, www.ssds.sk ;
! Háva P. a kol.: Analýza zdravotního stavu obyvatelstva Jihočeského kraje a jeho vývoje v
členění podle okresů v porovnání s ČR a EU. Akční plán rozvoje Jihočeského kraje.
Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE), 2002
! Háva P. a kol.: Analýza zdravotního stavu obyvatelstva kraje Vysočina. Studie k přípravě
Zdravotního plánu kraje. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a
ekonomiky (IZPE), červen 2004, www.izpe.cz .
! Hubbard L.R.: Z čeho se skládá porozumění. Praha: Dianetické centrum, 2003, ISBN
87-7968-506-4
! Modeste N.N.: Dictionary of Public Health Promotion and Education, Terms and
concepts. London, SAGE Publications Ltc., 1996, str.88
! Holčík J., osobní sdělení, 2004
! Jak funguje rakouský systém výkonově orientovaného financování nemocnic? Spolkové
ministerstvo pro záležitosti zdraví a žen. V českém překladu Kostelec nad Černými lesy:
Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE), 2005
! OECD: Health Project. 2001, www.oecd.org/document/28/0,2340
! OECD: Cesty k efektivně fungujícím zdravotnickým systémům. Kostelec nad Černými lesy:
Institut zdravotní politiky a ekonomiky, překlad anglického originálu, 2004
! Tones K.: Health promotion, health education, and public health. In Detels R. a kol.
(1997): Oxford textbook of Public Health, kap.7.3. Oxfrord University Press.
! ÚZIS: Data Prezentation System (DPSk). 2004 -viz www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html .
! WHO: Health for All - Zdraví 21. 2003, www.who.cz/health.htm

135

!

Zpráva o stavu zdraví v Rakousku 2003. Spolkové ministerstvo pro záležitosti zdraví a
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Shrnutí:
Od počátku nového tisíciletí jsou celosvětově patrné snahy o zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva prostřednictvím podrobného monitorování širokého spektra indikátorů „zdraví”
a „zdravotnických služeb”. Tyto začínají být podrobovány systematickým analýzám na úrovni
WHO a OECD, v ČR institucionálně pod IZPE a ÚZIS. Cílem tohoto příspěvku je podat
základní informaci o obsahu nejvýznamnějších „zdravotnických” databází a poukázat na
obecné skupiny indikátorů, jejichž analýza by měla být rozhodná pro systematické
zefektivňování zdravotnického systému v ČR a v regionech ČR.
Základní koncepty metodiky analýzy „zdravotnických dat“ musejí vycházet z dobré znalosti
hladin relevantních ukazatelů v okolních státech Evropy a z jejich trendů. Ve studii jsou
uvedeny výsledky elementárních statistických analýz na úrovni deseti vybraných ukazatelů z
popisné demografie, demografické reprodukce, makroekonomiky a zdravotnických služeb. Na
příkladě kartografických prezentací o Počtech lékařů na 100tis. obyvatel a o Průměrné
ošetřovací době v nemocnicích (na úrovni Evropy i ČR) jsou provedeny základní úvahy o
možnostech zahrnutí “ekonomického způsobu myšlení” do metodiky analýzy systému
zdravotnických služeb v České republice.
Aplikace uvedených konceptů se promítnou do analytických východisek pro tvorbu metodiky
Plánů veřejných služeb ve zdravotnictví na regionální úrovni 14 krajů ČR.
Klíčová slova: indikátory „zdraví” a „zdravotnických služeb”, zefektivňování zdravotnických
systémů, potřeba a spotřeba zdravotnické péče, monitorování výkonnosti, plán veřejných
služeb ve zdravotnictví.
RNDr. Jaromír Běláček, CSc.
(Institut zdravotní politiky a ekonomiky - www.izpe.cz , Kostelec nad Černými lesy)

Sociální ekonomie v evropeizaci českého hospodářství
Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Koncept sociální ekonomie v Evropě
V Evropě se koncept sociální ekonomie objevuje počátkem devadesátých let v souvislosti s
družstevním hnutím, v terminologii Evropské unie je výraz sociální ekonomie oficiálně užit
v roce 1989. Pro další evropské země se stává podnětným vznikání sítí pro studium sociální
ekonomiky. V roce 1996 vznikla v Evropě síť vědeckých institucí pro studium vývoje
sociálního podnikání v Evropě EMES. V čele je Jacques Defourny, profesor na Katedře
ekonomie a managementu a ředitel Centra sociální ekonomie na belgické univerzitě Liège.
Cílem společnosti je, aby existující univerzitní výzkumná centra, která na tomto poli působí,
spojila své úsilí a postupně vybudovala evropskou databázi teoretických a empirických
znalostí. Dnes EMES zahrnuje devět výzkumných center, členy jsou i individuální
výzkumníci z Evropy. (www.emes.net/en/index.php).
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Sociální ekonomie vzniká a rozvíjí se ve Francii, kde třetí sektor je ztotožňován se sociální solidární ekonomikou. V Itálii vznikají jako první sociální družstva zprvu jako reakce na
nedostačující nebo chybějící veřejné služby. Sociální podniky mají dlouhou tradici ve
Španělsku i v Německu. Ve Velké Británii v roce 2002 vláda založila Koalici pro sociální
podnikání a Svaz sociálních podniků pro rozšiřování informací a vzdělávání populace o
sociálním podnikání. (Defourny 2004). V roce 2003 se stává Velká Británie koordinátorem
mezinárodního projektu LNet, Enterprise and innovation in deprived urban areas: sharing the
European experience. Projektem vzniklá síť zahrnuje pět evropských zemí (Česká republika,
Itálie, Nizozemí, Spolková republika Německo, Velká Británie). Projekt hledá nové formy
sociálního podnikání, které pomohou řešit ekonomické a sociální problémy (nezaměstnanost,
chudoba, inkluze) v některých částech velkoměst (Londýn, Hamburk, Miláno, Amsterdam,
Praha). Hlavním cílem je rozšířit možnosti trhu práce a přispět k sociálnímu začleňování osob
i sociálních skupin často i etnických. (www.thelearningnetwork.net). Problémem sociálního
podnikání v Praze se zabývá Technologický ústav Akademie věd ČS a Katedra oboru
Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kteří na projektu
spolupracují.
Od roku 2006 bude realizován projekt „Dynamisation de l‘offre et des réseaux de formation
orientés vers l' Economie sociale“ v rámci programu Socrates - Grundtvig. Připravovaná
mezinárodní síť vzdělávacích institucí chce vypracovat společnou definici sociální ekonomie,
stanovit homogenní kritéria pro srovnávací analýzu a pro popisování obecných tendencí.
Kritéria plynoucí z přijaté definice sociální ekonomie budou využívána při vzdělávání v
sociální ekonomii. Vzděláváním různých profesních skupin včetně studentů univerzit bude
podpořeno uznání sociální ekonomie a zvyšováno obecné povědomí o možnostech subjektů
sociální ekonomiky. V rámci vytvořené sítě si budou zúčastněné univerzity a instituce
vyměňovat zkušenosti, šířit znalosti a tím formovat nový obor nabízený universitami,
vzdělávacími institucemi a organizacemi sociální ekonomiky. Mezinárodní síť zahrnuje
univerzity a instituce z 11 evropských zemí, hlavním koordinátorem je francouzský Institut de
Coopération Sociale Internationale (ICOSI) et Confédération Européenne des Coopératives de
Production, CECOP. V České republice spolupracuje na přípravě projektu Katedra oboru
Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Vzdělávací instituce se opírají o výsledky mezinárodních projektů a studií. Vedle výzkumů
EMES je to výzkum „Globální občanská společnost“ Johns Hopkinsova mezinárodního
srovnávacího projektu občanského sektoru zahájeného v roce 1995. V loňském roce 2004
Katedra oboru Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze spolu
s Nadací rozvoje občanské společnosti realizovala mezinárodní projekt občanské společnosti
CIVICUS (Vajdová 2005) „Civil Society Index Civicus“, kterého se zúčastňuje 60 zemí
světa. Zdrojem informací jsou mnohé studie Helmuta K. Anheiera, britského zakladatele
Centre for Civil Society London School of Economics and Political Science a jeho
spolupracovníků.
Příklady institucí zabývajících se v Evropě sociální ekonomií.
Francie
- Centre National d’Information sur la formation professionnelle (Národní informační
centrum o profesní formaci);
- Centre Inffo (Sdružení dle zákona z roku 1901 pod záštitou Délégation Générale à
l’emploi et à la Formation Professionnelle - Generální delegace pro zaměstnání a profesní
formaci); Centre pour le Développement de la Formation Professionnelle (Centrum pro
rozvoj profesní formace);
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Collège Coopératif de Bretagne et Groupement National des Collèges Coopératifs
(Kolégium bretaňských družstev a Národní sdružení družstevních středních škol).
Université Coopérative Européenne (Evropská družstevní universita)
Groupement National des Collèges Coopératifs (Národní sdružení družstevních středních
škol).

Evropská družstevní universita je otevřená síť fyzických a právnických osob přejících si
vytvořit součinnost na evropské úrovni při vzdělání v sociální ekonomii. Síť Evropské
družstevní university bude v nejbližší době schválena Evropskou Komisí. Univerzita vznikla
z iniciativy Sdružení družstevních středních škol - Groupement des Collèges Coopératifs
(Aix-en-Provence, Lyon, Paris, Rennes), rozšířila se při příležitosti realizace evropského
pilotního projektu “Leonardo da Vinci”. V rámci pilotního projektu představili partneři
Chartu Evropské družstevní university - Charte de l’Université Coopérative Européenne
(U.C.E.). Charta formalizuje hodnoty a principy a definuje operační/akční osy sítě rozšířené o
university, vzdělávací organizace a organizace sociální ekonomie. U.C.E. je otevřena
organizacím zastupujícím sociální ekonomii, vyučujícím, poradcům ve vzdělávání, lidem
zabývajícím se rozvíjením metodologie a pedagogických nástrojů, hlásí se k proudu
družstevní pedagogiky/vzdělávání, a také partnerům ze státních institucí.
Université du Maine, Institut Charles Gide. Institut vzdělává studenty pro praxi v oblasti
sociální ekonomie.
Španělsko
Université de Valence, CIRIEC-Espagne, Centre International de Recherches et d'Information
sur l'Economie Publique, sociale et Coopérative (Mezinárodní centrum pro výzkum a
informace ve veřejné ekonomii je součástí světové sítě CIRIEC, která sdružuje všechna
národní centra). CIRIEC-Espagne sdružuje 14 španělských universit a rozvíjí výměny z
universitami z celého světa. Společným úspěchem je, že tato síť již mohla založit magisterské
studium sociální ekonomie.
CEPES, obchodní konfederace sociální ekonomie založená v roce 1992. Koordinuje a
zastupuje na národní i na mezinárodní úrovni zájmy členů: družstev, vzájemných společností,
asociací, nadací, odborových organizací a center podporujících zaměstnávání
znevýhodněných osob.
Portugalsko
Université Autonome de Lisbonne. Lisabonská universita je družstevní universitou, která řídí
programy spolupráce s partnery z angolských a brazilských universit. Lisabonská universita
má zájem přijmout společná opatření a sjednocení sítí aktérů v oblasti vzdělávání v sociální
ekonomii.
Belgie
- DIESIS, evropská a mezinárodní servisní organizace CECOP pro výzkum a rozvoj v
rámci spolupráce a sociální ekonomie. Cílem DIESIS je rozvoj sociální ekonomie,
družstev a sociálních podniků v Evropě a ve světě, podporováním rozvojové aktivity v
oblasti vzdělávání, plánování, technické asistence, poradenství a výzkumu.
- JeanFédération Belge de l’Economie Sociale et Coopérative, FEBECOOP (Belgická
federace sociální ekonomie a družstev)
- Solidarités des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, SAW-B (Vzájemné valonské a
bruselské alternativy). Belgické organizace sociální ekonomie chtějí interpelovat
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university ve věci sociální ekonomie a přijít z iniciativami, které zviditelní organizace a
hodnoty sociální ekonomie v zemi.
Evropská výzkumná společnost EMES
EMES je zkratka pro francouzský název rozsáhlého výzkumu na téma Potřeba sociálních
podniků v Evropě (1996-1999). Původně označovala síť výzkumníků v rámci výzkumného
programu realizovaného Evropskou komisí. Název výzkumného programu byl užíván
v projektech o sociálních podnicích a sociální ekonomii a později se stal názvem mezinárodní
sítě. EMES byla právně založena v roce 2002 v Bruselu. Síť nabízí multidisciplinární studie,
jejichž cílem je porozumět odlišným zkušenostem na národních úrovních a seznámit se s tím,
jak jsou na těchto úrovních zakotvené organizace třetího sektoru. Společnost definovala
sociální podnik a rozvíjí vzdělávání v této oblasti na evropských univerzitách (Dohnalová,
Antropologie občanské společnosti, s. 100).
V Evropě EMES podporuje pojetí sociální ekonomie jako nového podnikatelského přístupu
ovlivňující a přetvářející starší iniciativy třetího sektoru. Chce rozvíjet koncepty třetího
sektoru a objasnit vzájemné propojení sociální ekonomiky a neziskového (občanského)
sektoru, ovlivňování ekonomiky organizacemi občanského sektoru. Například když jsou
organizace třetího sektoru partnery veřejných institucí při hledání práce málo kvalifikovaným
nezaměstnaným lidem, u kterých hrozí nebezpečí dlouhodobého vyloučení z pracovního trhu.
Vymezuje pojmy jako třetí sektor, sociální ekonomie, občanská a na solidaritě založená
ekonomie, občanský sektor, dobrovolnické organizace a sociální podniky.
Naléhavost strukturální nezaměstnanosti v mnoha zemích, potřeba snížit schodek státního
rozpočtu a držet ho na nízké úrovni, problémy sociální politiky a potřeba aktivnější integrační
politiky přirozeně nastolují otázku, jak dalece může třetí sektor pomoci při řešení těchto
výzev a možná v některých oblastech převzít tyto záležitosti od veřejných institucí.
K tomu se přidává plánování sociálního začleňování (Národní akční plány sociálního
začleňování dnes přijímané mnoha zeměmi).
Ve studiích EMES se konstatuje, že rozvinuté průmyslové společnosti směřují k nové definici
vztahů mezi jednotlivci, strukturami občanské společnosti a státem. Že se pravděpodobně
posouváme od sociálního státu k novému smíšenému sociálnímu státu, kde je odpovědnost
rozdělena mezi veřejné instituce, ziskové organizace a organizace třetího sektoru na základě
přesně vymezených kritérií efektivity a odpovědnosti. (Defourny 2004).
V podnicích sociální ekonomiky pracují odlišné kategorie zaměstnanců. Placení zaměstnanci,
dobrovolníci, uživatelé, podporující organizace a místní úřady jsou často partnery ve stejném
projektu (například spolupráce poskytovatelů sousedských služeb a uživatelů; jako centra
péče o děti, která jsou spravovaná zároveň rodiči ve Francii a Švédsku).
Defourny uvádí faktory, které zdůrazňují podnikatelský charakter spolků, a to v tom smyslu,
že mají rostoucí počet rysů společných se ziskovými společnostmi:
- existující spolky se nacházejí v konkurenčních situacích, někdy s tradičními společnostmi,
když se ucházejí o finanční prostředky v rámci veřejné soutěže;
- následně jsou donuceny nastavit či posílit vnitřní managementu podle vzoru soukromého
sektoru; struktury
- ukončení činnosti určitých veřejných monopolů (například ve Švédsku), nebo monopolů
využitých rozsáhlými veřejně prospěšnými organizacemi (například v Německu)
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podněcuje nutnost vzniku nových soukromých iniciativ (ziskových nebo neziskových
organizací) od počátku strukturovaných jako reflexe těchto souvislostí;
pro staré i nové spolky je ekonomické riziko větší, protože jejich financování stále více
závisí na schopnosti uspět na trhu a uspokojit uživatele;
to vše je posilováno rostoucí poptávkou mezi soukromými osobami s přiměřenými
finančními zdroji po určitých službách, které se stávají přístupnými díky nepřetržitému
zvyšování životní úrovně významné části populace. Například starší lidé, kteří mají
dostatečně vysoký důchod nebo kteří mají nashromážděné značné úspory, představují
nové trhy, které jsou často značným konkurenčním prostředím.

Charakteristika sociálních podniků podle EMES
Ve třetím sektoru jsou subjekty, které spojují ekonomickou činnost se sociálními cíli. Spojení
se ukazuje následovně:
a) Hlavním cílem subjektů sociální ekonomiky je záměr poskytovat služby členům nebo
místnímu společenství, ne hromadění zisku. Členové nebo vedení podniků si nemohou
rozdělit přebytek hospodaření. I když v sociální ekonomice není vyloučena možnost
omezeného rozdělení zisku členům, zvláště v družstvech, zdůrazňují se dva rysy:
- (úplně či částečně) „socializovat“ přebytek hospodaření, tedy znovu ho investovat na rozvoj
činností, nebo
- využít přebytek ve prospěch jiných lidí než těch, kteří řídí podnik nebo organizaci.
b) Vícezdrojové příjmy vycházejí z prospěšnosti místnímu společenství nebo cílovým
skupinám. Většina sociálních podniků je financovaná z prostředků získaných z tržních aktivit,
ale také z prostředků od orgánů místní samosprávy. Další zdroje příjmů mají nepeněžní
povahu, dobrovolnická práce a/nebo dary.
c) Autonomnost s vlastními rozhodovacími orgány. Řízení podniků demokratickými
rozhodovacími procesy. Princip participace zahrnuje rozmanité kategorie členů (placení
zaměstnanci, dobrovolníci, uživatelé a/nebo partneři zastupující například místní komunitu),
kteří se podílejí na řízení a kontrole orgánů.
Nejnovější definování sociálního podniku vytvořené britskou vládou bylo publikováno
v červenci roku 2002. Nachází se ve studii nazvané Sociální podnik: strategie úspěchu
(Defourny 2004). Sociální podnikání je činnost v prvé řadě se sociálními cíli, kdy
hospodářské přebytky jsou přednostně znovu investovány do podnikání za stejným účelem
nebo do rozvoje místní komunity spíše než aby se jednalo o činnost vedenou potřebou
maximalizovat zisk pro zainteresované skupiny/osoby či vlastníky. V souvislosti se studií
byla v několika zemích uskutečněna řada empirických pozorování založených na této definici.
Shrnutí studie bylo zadáno výzkumné organizaci ECOTEC Research & Consultants Limited.,
která podala zprávu o svých zjištěních Svazu sociálních podniků. Ve zprávě se doporučuje
rozložit definici na soubory charakteristik nebo indikátorů, které by napomohly při zpracování
přehledu sociálních podniků ve Velké Británii.
Rozklad definice by měl zahrnovat tři základní principy: orientaci na podnikání, sociální
záměry (cíle) a sociální přiměřenost sledovaných aktivit. Britské pojetí podobně jako
koncepce z jiných zemí se postupně rozvíjí.
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Defourny doporučuje přijmout přístup, který od druhé poloviny devadesátých let vyvíjí
evropská síť EMES. Zohledňuje pohled více disciplín (ekonomie, sociologie, politologie,
management), odlišné národní tradice a postoj Evropské unie. Od roku 1996 se síť EMES
věnuje definici základních kritérií pro identifikaci sociálních podniků v každé z patnácti
členských zemí Evropské unie. Současná kritéria byla zpočátku považována za pracovní
definici sociálního podniku, kterou bude nutné v průběhu doplňovat a revidovat.
Pracovní definice rozlišuje charakteristik, které jsou více ekonomická a na straně druhé
charakteristiky, které jsou především sociální. Charakteristiky byly popsány v průběžných
zprávách v roce 1997 a v roce1998, které využívala OCDE (1999).
Ekonomické hledisko:
1) Trvalé aktivity produkující užitek a/nebo poskytující služby. Hlavním cílem sociálních
podniků není, na rozdíl od tradičních neziskových organizací, angažovanost v
dobročinných aktivitách nebo v přerozdělování finančních toků (jako u nadací). Produkují
výrobky nebo poskytují služby lidem. Ekonomická činnost je jeden z hlavních důvodů
existence sociálních podniků.
2) Vysoký stupeň autonomie. Sociální podniky jsou dobrovolně vytvářeny skupinami lidí a
jsou jimi řízeny v rámci autonomního plánování. Adekvátně tomu mohou být závislé na
veřejných dotacích. Nejsou přímo ani nepřímo řízeny veřejnými autoritami nebo jinými
organizacemi (svazy, soukromými firmami, atd.). Mají obě práva „hlasu a odchodu“
(právo upevňovat svou vlastní pozici stejně jako ukončit svou aktivitu).
3) Stupeň ekonomického riskování. Ti, kdo zakládají sociální podnik, předpokládají jistě
nebo zčásti risk spojený s ekonomickou činností. Narozdíl od většiny veřejných institucí,
závisí jejich finanční životnost na úsilí jejich členů a zaměstnanců při zabezpečování
adekvátních zdrojů.
4) Malé množství placené práce. Podobně jako tradiční neziskové organizace sociální
podniky mohou kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, dobrovolnickou a placenou
práci. Placené práce jsou však minimální.
Sociální hledisko:
1) Základní záměr prospět společnosti nebo specifické skupině lidí. Na stejné úrovni je
hlavní charakteristikou sociálních podniků zájem podporovat smysl pro sociální
zodpovědnost na místní úrovni.
2) Sociální podniky vznikají ze skupinové iniciativy. Jsou výsledkem kolektivní aktivity lidí
patřících ke společnosti nebo skupině, která sdílí určitou potřebu nebo záměr. Tento
kolektivní rozměr musí být zachován, i když podnik řídí volení jednotlivci nebo skupina
vůdců.
Obě skupiny charakteristik je nutné brát v úvahu komplexně, ne jednotlivě. Tím se
vyvarujeme toho, abychom za sociální podnik považovali tradiční neziskovou organizaci,
která například změní způsob řízení. Posouzení obou hledisek vymezí jednak kategorii
ideálního typu sociálních podniků a jednak subjekty „na pomezí“, určí hranice mezi jinými
podniky a organizacemi, periferními skupinami okolo sociálních podniků.
Charakteristika sociálních podniků v projektu LNet: Enterprise and innovation in
deprived urban areas: sharing the European experienc.
V mezinárodním projektu LNet jsou sociální podniky vnímány jako subjekty, které:
a. vykonávají ekonomickou činnost, ale zároveň uspokojují potřeby občanů, pomáhají řešit
sociální problémy,
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b.
c.
d.
e.
f.

přispívají k růstu zaměstnanosti a k integraci marginálních skupin do většinové populace,
přispívají k sociální kohezi,
umožňují jednotlivcům a komunitám pracovat společně na obnově jejich okolí,
ukazují cesty, jak zajistit a reformovat veřejné služby,
pomáhají vytvořit inkluzivní společnost a propagovat veřejnou angažovanost.

Atributy sociálních podniků
solidarita a sociální soudržnost
•
sociální zodpovědnost a závazek
•
nezávislost a autonomie daná ekonomickou činností
•
podnikatelské a inovativní jednání podstupující rizika
•
flexibilnost a přizpůsobivost
•
zaměření na zákazníka a komunitu
•
zapojení podílníků formou dobrovolného otevřeného členství
•
nadřazenost jednotlivce a sociálního cíle nad kapitálem
•
demokratické vedení založené na participaci
•
vztahy založené na důvěře
•

(LNet: Enterprise and innovation in deprived urban areas: sharing the European experience).
Sociální podnik je sociálně zodpovědná ekonomická společnost s výraznými sociálními cíli a
záměry. Její činnost je ekonomická, specifickou charakteristikou je však reinvestování zisku
pro zájmy místní komunity, čímž dosahuje svých sociálních cílů. Protože podnikání využívá
zároveň ke zvýšení obecného blaha a veřejného prospěchu, přisuzují se sociálním podnikům
velké možnosti v pomoci při vytváření silné, udržitelné a sociálně inkluzivní ekonomiky.
Ekonomický úspěch podniku je spojen také s plněním cílů sociálních, tj. solidaritou a
vzájemnou pomocí.
Subjekty sociální ekonomiky
Typy a formy podniků sociální ekonomiky jsou rozmanité. Evropská komise používá definici
CMAF (Stálá evropská konference tvořená evropským seskupením družstev, organizací
vzájemné pomoci typu mutualité, asociací a nadací). V definici jsou uvedena družstva,
vzájemně prospěšné společnosti, asociace a nadace jako základní čtyři „pilíře“ sociální
ekonomiky. Zahrnuty jsou pouze ty, které vykonávají ekonomickou činnost. Jakkoliv se od
sebe mohou typy sociálních podniků lišit, ve svých činnostech sledují jeden či více z
následujících sociálních cílů:
- zajištění sociálních a environmentálních produktů a služeb
- ekonomická činnost vzájemně propojena se sociálními nebo environmentálními službami
- používání postupů či metod práce, které mají významný sociální přínos
Společným jmenovatelem sociálních podniků je jejich regionální zaměření především na
rozvoj místních aktivit a možností (zajištění místních sociálních služeb či vytváření
pracovních míst v místní komunitě). A to ve spolupráci s místní samosprávou a s podnikateli
na základě principu partnerství. Jedno z možných využití sociálních podniků je zajišťování
služeb dosud nabízených státem. Škála služeb je velice široká. Sociální podniky jsou aktivní
při prosazování zodpovědného zaměstnávání a posilování místního sociálního kapitálu. V
rámci prosazování podnikání zajišťují stabilnější a jistější prostředí než samostatná výdělečná
činnost. Sociální podniky mohou poskytnout určité záchytné body a směřovat další vývoj v
oblastech podnikové sociální zodpovědnosti a sociálního auditu.
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Subjekty sociální ekonomiky v ČR
Subjekty sociální ekonomiky i třetího sektoru jsou dobrovolné, oddělené od státu, samostatné,
vzájemné, preferující sociální hlediska a zájmy členů, jejichž jediným a hlavním posláním
není dosahování zisku.
V českých podmínkách je subjektem sociální ekonomiky typ družstva, občanského sdružení,
obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu, který zaměstnává znevýhodněné
osoby. Družstva jsou zakládána podle Obchodního zákoníku. Družstvo je právnická osoba s
neuzavřeným počtem členů založená za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských,
sociálních či jiných potřeb svých členů. Členy mohou být fyzické i právnické osoby. Každý
člen se na činnosti družstva musí podílet majetkově, základním vkladem. Charakteristické
znaky: dobrovolnost členství v družstvu, rovnost všech členů družstva, závazek člena k
aktivitě v družstvu, solidární podílení se na výsledcích činnosti družstva, a to jak na
výsledcích pozitivních, tak na hrazení případných ztrát.
Občanské sdružení vzniká na základě zákona o sdružování občanů z roku 1990 (Zákon č.
83/1990 Sb.). Občané mají právo se svobodně sdružovat, mohou zakládat spolky, společnosti,
svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace. K jejich vzniku
není třeba povolení státního orgánu, Ministerstvo vnitra posuzuje jednotlivé žádosti o
registraci, má povinnost sdružení zaregistrovat, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky;
některá sdružení tudíž mohou být zakázána/nepovolena.
Obecně prospěšná společnost je nestátní organizace podléhající veřejné kontrole, poskytující
obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek;
za služby lze stanovit poplatky (Zákon č. 248/1995 Sb.). Zisk společnosti nesmí být použit ve
prospěch zakladatelů.
Nadace je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle Zákona o nadacích a nadačních
fondech č. 227/1997 Sb. pro dosahování obecně prospěšných cílů. Majetek nadace tvoří
nadační jmění a ostatní majetek nadace. Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší
než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadace používá
k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek
nadace.
Nadační fond je účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle Zákona o nadacích a
nadačních fondech č. 227/1997 Sb. pro dosahování obecně prospěšných cílů. Nadační fond
používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek.
Obecně prospěšným cílem rozumíme podle českého Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a
nadačních fondech zejména rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv nebo jiných
humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj
vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.
Závěr
Ekonomická a sociální významnost sociálních podniků roste spolu s nově vynořujícími se
potřebami. Podniky představují sociálně ekonomický potenciál ekonomického růstu,
zaměstnanosti a občanské participace. Družstevní forma podnikání má v zemích Evropské
unii dlouhou tradici a významné postavení. Jsou důležitou částí evropského ekonomického
života a průmyslu. Více než 300 000 družstevních podniků v současné Evropské unii má 140
miliónů členů a zaměstnává 4,8 miliónů lidí (březen 2005). Výkon družstev má zásadní
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význam pro život občanů v Evropě. Jsou vhodně zaměřená na občany, jejich zdraví a
přirozenost, podporují podnikavost a participaci. Mezi země s rozvinutým družstevnictvím
patří zejména Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Belgie. Mezi rozvinuté se počítá i
družstevní hutí ve Švédsku a Finsku (Svoboda 2005).
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Abstrakt
Pro občanskou společnost je charakteristická existence veřejného prostoru, místa mezi státem
a trhem. Společnost tvoří veřejný sektor (stát), ziskový sektor (trh) a třetí, neziskový,
občanský sektor. Ten bývá ztotožňován s pojmem občanská společnost. Po roce 1989 se
seznamujeme s teoriemi a se skutečností fungujících občanských společností. Přejímáme
vymezení třetího sektoru jako množiny nestátních neziskových organizací, které jsou:
institucionalizované, soukromé, neziskové, dobrovolné. Postupně podle schválené legislativy
začaly u nás vznikat a plnit svojí úlohu základní subjekty: občanská sdružení, nadace a
nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví. Zdůrazňuje se jejich
servisní funkce. Ve vztahu k veřejné ekonomice nabízejí produkty, které stát poskytuje
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nedostatečně nebo vůbec ne. Formou státních dotací si stát „nakupuje“ od nestátních subjektů
různé služby. Typické v oblasti sociální a zdravotní. Po několika letech a po připojení se
k evropským vyspělým zemím se situace proměňuje také ve větším očekávání od občanského
sektoru. Spíše než třetí, občanský, neziskový sektor hovoříme o sociální ekonomice. Sociální
podniky (společnosti, asociace, družstva) by měly kooperovat s veřejnou ekonomikou při
uspokojování potřeb občanů a zejména vytvářet nové pracovní příležitosti. Představují
solidární (sociální) ekonomiku a pomáhají při pracovním začleňování osobám sociálně
znevýhodněným. Od členských zemích EU můžeme přejímat dobré zkušenosti jak lze
spojovat podnikatelskou ekonomickou funkci s funkcí sociální.
Abstract
There has not been a uniform attitude to definition of Third sector as well as of Social
economy in Czech Republic yet. The accepted terms are Civil sector and Third sector
including non-governmental non-profit organizations (NGOs). The legal framework in work
of NGOs are:
a) Civil associations (Act No.83/1990)
b) Foundations and Foundation funds (Act No. 227/1997)
c) Church-based organizations and congregations (Act No. 308/1991, 161/1992)
d) Public benefit corporations (Act No. 248/1995).
Social enterprise is a type of cooperative, which employs disadvantaged people. Cooperatives
were established by the Business Law. The present legal regulation also suits a cooperative
with emphasis on social function. Social enterprises also consist of civil associations or
general benefit associations, which established protected workshops employing disadvantaged
people.
Klíčová slova
třetí sektor, občanský sektor, sociální ekonomika, nestátní neziskové organizace, občanská
sdružení, veřejně prospěšné organizace, nadace, sociální podniky, družstva
Key words
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associations, Public benefit corporations, Foundations, Social enterprises, Cooperatives
Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Katedra oboru Občanský sektor
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta humanitních studií
U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, 158 00
marie.dohnalova@fhs.cuni.cz

Absolventská daň - trest za úspešnost?
Ing. Peter Fašung
Koncepty absolvenskej dane a odloženého školného istotne boli v dobrej viere vytvorené, na
ovplyvnenie motivácie vysokých škôl poskytovať kvalitné vzdelanie. Pochopiteľným
dôvodom bolo zabezpečiť z dlhodobého hľadiska návratnosť nákladov vysokej školy
vynaložených na vysokoškolákovo. V konečnom dôsledku sa jedná len o rozpočtovo
motivované spoplatnenie verejnej služby (dovtedy bezplatnej), prostredníctvom spoluúčasti
spotrebiteľa.
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Vo filozoficko-ekonomickej rovine sa vynára otázka, či vysokoškolské štúdium spoplatňovať,
ak daňovník už raz za poskytnutie tejto služby (v podobe daní) zaplatil. Alebo sa plánuje
súčasne so spoplatnením vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na formu) pokles ostatného
daňového zaťaženia obyvateľstva?
Odložené školné spĺňa charakteristiky spoplatnenia. Možno povedať že je aj nástrojom
sociálnej politiky, keďže nezaťažuje rozpočet študentovej rodiny počas štúdia, ale až v čase,
keď by mal mať absolvent zabezpečený príjem. Takéto konštatovanie však o absolventskej
dani neplatí. Napriek tomu, že výnos absolventskej dane by smeroval priamo vysokej škole,
skrýva sa za tým len dodatočné zvyšovanie daňového zaťaženia.
Môj rezervovaný postoj k absolventskej dani vyplýva z metodiky jej vyčísľovania. Výpočtom
pomocou percentuálnych sadzieb z príjmu absolventa sa narušuje daňová spravodlivosť,
nakoľko požaduje za poskytnutie rovnakej služby neekvivalentý poplatok. S vyšším príjmom
bude totiž rásť aj daňová povinnosť. Ak absolvent (vďaka svojim schopnostiam, vzdelaniu, či
šťastiu) poberá vyšší príjem, prečo by mal za vzdelanie, ktoré spotreboval v rovnakom objeme a
kvalite ako iný - menej zarábajúci absolvent, platiť v absolútnych číslach viac. Tým sa znižuje
motivácia podávať vyššie pracovné výkony a teda dosiahnuť vyššiu platovú úroveň.
Jediným stavom, pri ktorom sa z môjho pohľadu dostane koncept absolventskej dane (tvrdšie
dopadajúci na úspešných absolventov) do akceptovateľného rámca, je situácia ak by sa
úspešnosť zohľadňovala aj počas štúdia. Takým opatrením by bolo zavedenie výkonnostných
štipendií na vysokých školách, úplne nezávislých od sociálnej situácie študenta. Nárok na
štipendium sa prizná študentom s nadpriemernými študijnými výsledkami. Štipendijné
programy sa tak stanú protiváhou absolventskej dane.
Ďalší problém neviditeľný na prvý pohľad predstavuje hľadanie si práce absolventov v
zahraničí. Obvykle k odchodu motivuje absolventov snaha nájsť atraktívne zamestnanie, ale v
prípade zavedenia absolventskej dane motiváciu zvýši, práve snaha vyhnúť sa zdaneniu.
Vynára sa otázka, či absolventi nebudú presúvať svoj daňový domicil do druhej krajiny, ktorá
nemá zavedenú obdobnú daňovú povinnosť. Pri takomto, treba povedať čisto racionálnom,
rozhodnutí absolventa sa daň minie predpokladaným účinkom navýšenia finančných
prostriedkov pre vysoké školstvo.
Na vyhnutie sa takémuto správaniu bude treba rozširovať administratívne nariadenia. Tie opäť
len prehĺbia administratívnu náročnosť správy dane, ktorá v konečnom dôsledku znižuje čistý
výnos z výberu dane.
Akademie produktivity a inovací
Ing. Zbyněk Frolík
Obsah prezentace
1. historie vzniku
2. naše vize
3. struktura API
4. produkty API
5. lektoři
6. diskuze
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1. Historie vzniku API
o Prvotní myšlenka
o Důvody vzniku
o Proč jsme odlišní?
Prvotní myšlenka
o
Synergický efekt
» spojení know-how IPA Slovakia a know-how Linet
o
Semináře Pracujeme chytřeji + Konference INOVACE
» otevřená diskuze směřovaná na úspěchy, neúspěchy, zkušenosti a současné
problémy
o
Vznik společenské objednávky
» v otevřené diskuzi jsme ve všech oblastech naráželi na problém s lidskými
zdroji a nedostatek absolventů s praktickými dovednostmi, ihned
uplatnitelnými v podnicích, nedostatek projektových manažerů
o
Myšlenka sdružování
» společné ochytřování, sdílení know-how
o
Akademie API
Důvody vzniku API
o
Nedostatek pracovníků se žádanými dovednostmi
o
Nedostatek projektových manažerů
o
Studenti nepřipravení na praxi
o
Poptávka po ucelených informacích o nových trendech
o
Poptávka po znalostech – zkušenostech ostatních podniků
o
Chybí vzdělávání přinášející rychlé a měřitelné/prokazatelné efekty
o
Vytvoření mozkového trustu – sdílení zkušeností
o
Rozvoj principů PI i v administrativě, službách, vývoji, ...
Proč jsme odlišní?
o
Úzké propojení na praxi – zapojení odborníků z praxe již při tvorbě zadání
o
Flexibilita a modularita řešení – možnost složit řešení podle aktuálních potřeb, „ušití
produktů na míru“
o
Učení se prací – osvojování dovedností v přirozeném prostředí
o
Založeno na praktických zkušenostech – vybudováno na předchozích zkušenostech,
přístupy IPA a výsledky Linetu
o
Otevřenost – myšlenkám z okolí i zapojení partnerů do činnosti API
o
Třetinový princip – spojení toho nejlepšího – 1/3 průmysl, 1/3 univerzity, 1/3
konzultační a poradenské společnosti.
o
Sdílení know-how. Výchova lektorů přímo ve firmách (kaučování, trenérství)
o
Myšlenkové síťování – sdílení nápadů, znalostí a dovedností, každý v něčem vyniká
o
Orientace na měřitelné výstupy – doložení efektů nabízených produktů
o
Okamžitá návratnost investice pro zákazníky – zaručení návratnosti vynaložených
prostředků již v průběhu studia
2. Naše vize
o
Jaká je vize projektu?
o
Co znamená API?
o
Spojení inovací a produktivity
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Vize
„Vytvořit mezinárodní inovační a akreditované vzdělávací centrum pro průmysl. Centrum
bude kombinovat projektovou orientaci, praktické zkušenosti a bude se orientovat na
výsledky s měřitelným a prokazatelným přínosem. Dále bude spojovat společnosti a lidí s
podobnými názory a podobným byznysem s cílem vzájemného síťování (vzdělávání, výměny
zkušeností) a definování nových postupů a metod zaměřených na zvyšování inovačního
potenciálu společnosti, na zvyšování produktivity a na budování podnikového know-how“
... inovace myšlení vycházejí z toho, že největší bariéry inovací a změn nejsou ve
financích, ani v dostupných technologiích, ale v hlavách lidí. Problém není v tom, jak
dostat lidem do hlav nové poznatky a zkušenosti, ale jak z nich dostat pryč ty staré. Lidé
nejsou prázdné nádoby, do kterých se lijí poznatky, jsou jako svíce, které je třeba zapálit.
Našim cílem je přitáhnout lidi k inovacím, naučit je poslouchat a učit se, dát jim schopnost
stavět na hlavu tradiční mýty a omezení a hledat nové způsoby řešení...
o
... prolomení bariér v myšlení neznamená jen objevení převratných produktů (Inovace
produktů) anebo procesů (Inovace procesů), ale i objevení sama sebe, jako i objevení
skrytých a nevyužitých schopností ve spolupracovnících. Týmy a jejich rozvoj, touha
měnit věci okolo sebe, proaktivita a vzájemná spolupráce lidí posouvají firmy dopředu
víc, než dokonalé standardy a směrnice...
o
... vrcholem těchto změn v podniku je inovace podnikání – zhmotňování nových
nápadů do plánů, projektů a firem, které otvírají nové trhy. Čím déle je firma úspěšná, tím
hůře nachází příležitosti i v jiných oblastech než je její tradiční byznys. Inovace podnikání
by měly generovat nové směry podnikání, které nemusí být postavené pouze na
materiálních produktech, ale mohou vytvářet úplně nové, dnes nepoznané zdroje
bohatství...
o
... ve všech uvedených změnách jsou klíčovým činitelem jejich zvládnutí a využití
lidé, pracovníci, manažeři, ..., tyto lidi je třeba systematicky připravovat na generování a
podchycení nových myšlenek, na sestavení a řízení projektových týmů uvádějících tyto
myšlenky do reality a v neposlední řadě na objevování, tvorbu a využití nových
příležitostí. Proces přípravy – vzdělávání se musí také neustále přizpůsobovat novým
potřebám podniků, novým trendům ve světě, odpovědí může být pouze neustálá inovace
vzdělávání ...
o

3. Struktura API

Be appealing
Listen &
Provide solution

Face
challenges
with new
approach
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I+P
=

do right things
+
do things right

4. Produkty API
o
Konkurenční výhody
o
Charakteristika nabídky API
o
Produkty
o
Charakteristika produktů
Konkurenční výhody
o
Společnost API nabízí komplexní vzdělávací a poradenské služby pro evropské
průmyslové podniky.
o
Vzájemné „ochytřování“ a sdílení know-how.
o
Odlišujícím prvkem je úzké propojení praxe průmyslových podniků a nejnovějších
trendů ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, které bude dosaženo kontakty na Fraunhofer
IPA Stuttgart, FH ULM, TU Wien a české a slovenské VŠ.
o
Její předností je vytvoření sítě podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí pro nové
nápady, talenty a jejich rozvoj v oblasti inovací, průmyslového inženýrství, podnikání
a managementu.
o
Je kladen důraz na měřitelné výstupy.
o
Jsou poskytovány produkty a řešení s předem definovanou návratností investice pro
zákazníka.
Produkty API
o
Vzdělávací programy
» Master studium
» e-learning
» Lean akademie
» Škola mistrů
» Ergonomie a pod.
o
Organizace seminářů
» semináře „Pracujme chytřeji“
» konference Inovace
o
Tvorba nástrojů a pomůcek
» toolboxy, manuály
» CD, knihy, filmy
» SW aplikace
» případové studie
o
Poradenství
» audity, projekty
o
Využití tržních příležitostí
» průzkumy trhu
» hledání příležitostí – mezer na trhu
» spin-off firmy
» restrukturalizace
o
Vývojové a výzkumné projekty
» zakázková řešení
» vývoj vzdělávacích modulů
» tvorba know-how, prodej licencí
o
Příprava špičkových pracovníků
» diagnostika
» výchova pracovníků
» hosting – pronájem specialistů
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Produktové skupiny
o
Komplexnost – široké pokrytí potřeb průmyslových podniků v oblastech vzdělávání,
poradenství a rozvoje podnikatelských aktivit a rozvoje pracovníků
o
Flexibilita – možnost přizpůsobení produktů z hlediska obsahu, formy, rozsahu, ceny.
o
Modularita – možnost sestavení programů přesně podle požadavků zákazníka – „ušití
na míru“.
o
Špičková kvalita – prověřená výsledky a tradicí.
o
Třetinový princip – spojení toho nejlepšího - 1/3 lektoři z univerzit, 1/3 lektoři z
podniků, 1/3 lektoři z konzultačních firem.
o
Učení se prací – formou práce na projektech v rámci studia.
o
Mezinárodní kompatibilita – existuje úzké propojení na zahraniční subjekty –
vzdělávací, poradenské a soukromé instituce, vzdělávání je mezinárodně uznávané a
certifikované.
Projektová výuka
o
...aby účastníci Lean akademie mohli získané znalosti ihned uplatnit v praxi
o
...aby byla garantována okamžitá finanční návratnost prostředků investovaných do
vzdělávání
o
...aby účastníci dostávali okamžitou zpětnou vazbu od lektorů
Struktura API
o
Organizační struktura
o
Model fungováni API
o
Rada manažerů & Pedagogicky rada
o
Tým API
Organizační struktura
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Model fungování API

Rada manažerů
o
Zadávání projektů a zabezpečování lektorů z průmyslu
o
Zabezpečení přímého kontaktu na průmysl
o
Definování požadavků na obsahovou a tématickou náplň studia
o

Členové:
» Významní a úspěšní zástupci podnikatelské sféry
» Ředitelé podniků tvořících „školní laboratoře“
» Zástupci odborné veřejnosti,tisku...

Pedagogická rada
o
Zabezpečování přenosu trendů a světových standardů do API
o
Připravuje zadání osnov vzdělávání
o
Schvalování osnov vzdělávání
o

Členové:
» Zástupci vysokých a VO spolupracujících škol

Master of Engineering
o
Co je Master Studium?
o
Jak probíhá studium?
o
Jaké jsou přínosy Master studia?
o
Co se studuje?
o
Osnova studia
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Proč studovat Master?
o
Podnikům chybí kompaktní, prakticky a technicky orientované master studium
o
Získat titul MEng. z FH Ulm, akreditovaný MŠ Baden-Württemberg
o
Osobní střetnutí, diskuse a výměna zkušeností s lídry průmyslového inženýrství a
logistiky v ČR i v zahraničí
o
Praktické zkušenosti přímo ze zdroje – Fraunhofer IPA
o
Poznání zajímavých lidí z praxe
Jak probíhá Master?
o
Bloková výuka 2 -3 dny do měsíce po dobu 2 let
o
Řešení projektů z výrobního prostředí
o
Individuální konzultace a řešení problémů
o
Semestrální práce a závěrečná Master práce
o
Exkurze do vybraných průmyslových podniků
Osnovy Master studia
o
Technické systémy
» Průmyslové inženýrství
» Organizace podniku a fraktálový podnik
» Podniková logistika
» Informační systémy, plánování a řízení výroby
» Výrobní systémy
» TPM a TQM
o
Management, vedení lidí
» Týmová práce
» Efektivní komunikace
» Vedení lidí, Time management
» Moderační a prezentační techniky
» Ekonomika podniku, investiční kontroling
» Zlepšování procesů
» Průmyslové audity
o
Techniky na řešení problémů
» Hodnotové inženýrství
» Procesní řízení
» Analýza a měření práce
» Simulace výrobních systémů
» Operační výzkum
» TOC a management úzkých míst
» Praktická statistika
o
Projektování systémů
» Náklady a kontroling
» Ergonomika a projektování pracovišť
» Řízení projektů
» Projektování výrobních systémů
» Základy marketingu
» Inovace a řízení inovačního procesu
» Procesní týmy
» Podnikové a výrobní strategie
o
Kurz Projektování pracovišť (ukázka)
» Cíle kurzu
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» Pochopit principy a cíle vizuálního pracoviště
» Naučit se identifikovat a měřit plýtvání ve výrobě
» Naučit se vybudovat vizuální pracoviště
» Definovat projekt implementace vizuálního pracoviště
» Obeznámit se s přínosy 5S
» Naučit se realizovat 5S na pracovišti
» Lektoři
» Ing. Peter Debnár, MEng., API – Akademie Produktivity a Inovací
s.r.o.
» Ing. Jozef Krišťák, IPA Slovakia
» Ing. Luděk Šofr, Linet s.r.o.
» Ing. Martin Marek, Linet s.r.o.
» Podklady
» Prezentace v elektronické formě
» Formuláře – Karta pracoviště, karta 5S, Standard pracoviště, Audit
pracoviště
» Vzor standardu pracoviště
» Prezentace 5S ze společnosti Linet apod.
Kurz Projektování pracovišť

o

Čas

Obsah – 1. DEN

08.00 – 08.15

08:15 – 09:15

9.15 – 09:25

09:25 – 10.25

10:25 – 10:35

Aktivita / Hra

Úvod
! Představení moderátorů.
! Cíle tréningu.
! Představení harmonogramu.
! Pravidla tréningu.
! Očekávání účastníků střetnutí.
Úvod do projektovaní pracoviště
! Co je projektování pracoviště
! Cíle projektování pracoviště
! Kdy se zaobírat projektováním pracoviště
! Jaké vstupy potřebuje projektant
! Na jaké otázky hledá odpověď projektant
Přestávka
Plýtvání na pracovišti
! Štíhlá výroba
! Plýtvání
! Plýtvání ve výrobě
! Plýtvání a jeho důsledky
! Co přináší eliminace plýtvání
! Příklady plýtvání ve výrobě
Přestávka

-

Úloha – Definovat postup při
projektovaní, vrácení zdrojů
apod.

Úloha – Napsat příklady
plýtvání na pracovišti a
definujte nápravné opatření
Video – Ukázka jednotlivých
druhů plýtvání

Přínosy Master studia
o
Ing. Vladimír KOLLÁR: „Nové organizační uspořádání PSL,a.s.“
Vyčíslitelné přínosy za období prvních šesti měsíců
» Oblast zásob – snížení zásob: 38 931 tis. Sk a při úrokové míře 6,5% je úspora
z nerealizovaného úvěru 2 530 tis. Sk/rok, tj. za 6 měsíců 1 265 tis. Sk
» Oblast přesčasové práce – rozdíl v čerpaní přesč.práce: 35 560 hod, při
průměrné hodinové sazbě je 113,40 Sk/hod = 35 560 x 113,40 = 4 032 504 Sk
» Celková úspora ze zavedení týmové práce je 5 297 504 Sk
o

Ing. Michal ĎURÁK, PhD.: „Zlepšování procesů – Six Sigma v CERAM ČAB“
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Vyčíslitelné přínosy:
» Implementace projektu Six Sigma – vyčíslitelný přínos za rok 2003 prozatím
2,4 mil. Sk
» Popis problému: Výroba Line Postů se ocitla na okraji zájmu středního
managementu. Použitím základních nástrojů Six Sigma byli schopni vyřešit
80 % problémů Line Postů
» Dosáhnuté výsledky za 2 měsíce:
» Snížení zmetkovosti a oprav z 27,6% na 10,6%
» Úspora přímých nákladů za 2 měsíce 330 000 Sk
» Úspora celkových nákladů 9 084 tis. Sk za 4 měsíce r. 2003
Lean akademie
o
Co je Lean Akademie?
o
Jak probíhá studium?
o
Jaké jsou přínosy studia?
o
Co se studie?
o
Osnova studia
Proč studovat Lean?
o
Získání nových znalostí a zkušeností z nástrojů Lean.
o
Řešení zvolené problematiky přímo v reálných podmínkách společnosti.
o
Přístup k výsledkům řešených projektů Lean v Německu, České republice a na
Slovensku.
o
Lektoři se zkušenostmi z mezinárodních projektů.
o
Individuální přístup lektorů ke každému účastníkovi programu.
o
Každý účastník dostane materiály v elektronické podobě, získá přístup k videotéce
API.
Jak probíhá Lean akademie?
o
Výuka 16 až 24 hodin / měsíc (například čtvrtek, pátek, sobota).
o
Celková výuka 136 hodin.
o
Individuální konzultace 16 hodin.
o
Semestr končí odevzdáním projektu.
o
Počet účastníků – 10 – 15.
Osnovy Lean akademie
o
Úvod do Lean
o
Mapování toku hodnot
o
Štíhlé pracoviště
o
Zlepšování procesů
o
Štíhlý layout a buňková výroba
o
Systémy plánování a řízení výroby
o
Low Cost Intelligent Automation
o
Štíhlá logistika
o
Štíhlý vývoj výrobku
o
Implementace Lean
Možné přínosy studia – štíhlé pracoviště
o
Zvýšení výkonu pracoviště o 10 – 50 % při nulových nebo minimálních investicích
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o
o
o

Snížení chybovosti a práce-neschopnosti na pracovišti
Zlepšení přehlednosti a redukce ztrátových časů na pracovišti
Zvýšení produktivity práce při snížené námaze pracovníků

Vzdělávání mistrů
o
Co je Vzdělávání mistrů?
o
Jak probíhá studium?
o
Jaké jsou přínosy studia?
o
Co se studie?
o
Osnova studia
Proč vzdělávání mistrů?
o
Rozvoj vzdělávání a budování dovedností středního a nižšího výrobního managementu
napomáhá vzniku proaktivního přístupu, aktivitám zdola nahoru, kdy nápady
přicházejí z dílen a ne z ústředí či generálního ředitelství podniku. Jen aktivizací
kvalifikované pracovní síly může být dosaženo výrazného zvýšení efektivity,
produktivity a inovačního potenciálu firmy.
o
Účastníci získají základní přehled o metodách zvyšujících produktivitu výroby a
nástrojích na eliminaci plýtvání.
o
Školení probíhá na základě případových studií a probíhá přímo ve společnosti.
Jak probíhá tento program?
o
Školení 16 hodin / měsíc (například pátek, sobota)
o
Školení 192 hodin / rok – 96 hodin / Semestr
o
Individuální konzultace 20 hodin / skupina / Semestr
o
Semestr končí odevzdáním projektu.
o
Počet účastníků – 10 – 15
Osnovy vzdělávání Mistrů
o
Nová úloha mistra v závodě, zodpovědnost za proces
o
Projektování pracovního místa
o
Měření práce
o
Týmová práce a vedení pracovníků, řízení podle cílů
o
Zlepšování procesů
o
6 Sigma nástroje
o
Podniková ekonomika pro mistry
o
Projektový management
o
TPM a techniky na redukci času na přetypování
o
Organizace workshopu a moderační techniky
o
Komunikace a motivace pracovníků
o
Organizace práce a techniky plánování času
o
Základy plánování a řízení výroby
o
Projektování výrobních systémů
o
Mapování toku hodnot
Možné přínosy studia – mapování toku hodnot
o
Zkrácení průběžné doby výroby až o 50 %
o
Redukce zásob ve výrobě až o 60 %
o
Návrh systému plánovaní a řízení
o
Identifikace plýtvání ve výrobě
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5. Lektorský tým
o
Zbyněk Frolík
» Linet s.r.o.
o
Ján Košturiak
» IPA Slovakia
o
Ivan Mašín
» Institut průmyslového inženýrství
o
Josef BASL
» Institutu průmyslového inženýrství
o
Jan CHÁĽ
» WOIS Institutu Slovakia
o
Kurt MATYAS
» Technická univerzita Vídeň
o
Wilfried SIHN
» IPA Wien
o
Anna Katarina WITTENSTEIN
» IPA Stuttgart
o
Róbert DEBNÁR
» IPA Slovakia
o
Ladislav BOLEDOVIČ
» IPA Slovakia
o
Peter DEBNÁR
» IPA Slovakia
o
Jozef KRIŠŤÁK
» IPA Slovakia
o
Monika UHROVÁ
» IPA Slovakia
o
Marek KYSEĽ
» IPA Slovakia
o
Anna STRNÁTKOVÁ
» IPA Slovakia
o
Felicita Chromjaková
» IPA Slovakia
o
Martin Marek
» Linet s.r.o.
o
Luděk Šofr
» Linet s.r.o.
o
Marek Foltman
» Linet s.r.o.
o
Jiří Kolář
» Linet s.r.o.
o
Vladimír Jurka
» Linet s.r.o.
a další ...
Příspěvek uveřejňujeme v přepisu původní verze předložené v programu Power Point.
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Konkurence způsobů legitimizace sociálního a kulturního kapitálu
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
V následujících poznámkách se soustředíme na dvě otázky spojené s investováním do
vzdělávání:
- jak a čím jsou legitimizovány kognitivní a morální zdroje vzdělávání?
- jak a čím jsou legitimizována tvrzení o rozdílu těchto zdrojů?
Obě otázky reagují na inovace, které do vzdělávacích institucí a aktivit vnesly v teoretické
rovině diskuse postmodernistů a v praktické nové informační technologie. V jistém smyslu lze
nejvýznamnější teoretické počiny postmodernistů rozpoznat v empirickém počínání lidí na
telekomunikačních sítích - bez ohledu na to, jestli někdo s postmodernisty názorově
sympatizuje nebo ne. Aby bylo od počátku zřejmé, oč mi jde, budu na tyto inovace jasně
upozorňovat, často i schematicky. Následující schéma srovnává tři teoretické teze, bez
kterých je diskurs postmodernismu nepředstavitelný (levý sloupec) a jejich tři koreláty, bez
kterých je nepředstavitelná současná síťová společnost (pravý sloupec):
postmodernisté
inter-textualita
pluralita
decentrování

síťová telekomunikace
hyper-medialita
teleinteraktivita
delokalizace

Postmodernisté objasnili intertextové vztahy a procesy, které zpochybňují legitimitu
privilegovaných moderních textů, včetně vzdělávacích - a síťová telekomunikace toto
zpochybňování dnes a denně prakticky uskutečňuje. Postmodernisté objasnili logickou
nutnost plurality interpretačních východisek skutečnosti - a síťová telekomunikace tuto
pluralitu ještě dál prakticky radikalizuje. Postmodernisté z obojího vyvodili závěr o logické
nemožnosti soustředění interpretace kolem absolutně jistého principu - a síťová
telekomunikace tuto koncepci činí v praxi ještě více anarchickou.
Podíváme-li se na hlavní rysy moderních způsobů vzdělávání optikou diskursu
postmodernismu a inovací síťové telekomunikace, zjistíme, že realita síťové společnosti
produkuje vskutku pozoruhodné alternativy vůči hlavním znakům moderního poznávání a
vzdělávání, jehož základem je práce s texty.
Moderní vzdělávání
vztahy mezi texty
vztahy mezi institucemi
pomalé cestování mezi texty
mocenské omezování
metadiskursivní omezování

Vzdělávání v síťové telekomunikaci
hypertext
tele-inter-akce
rychlá implozivní tele-inter-aktivita
svobodná volba
vypínání sítě

Vedle logiky postmodernismu je to empirie sítí, která podstatně rozkládá moderní vzdělávací
strategii založenou na mocenské/vzdělávací selekci textů z nekonečného labyrintu
intertextuality. Nový vzdělávací prostor je především souhra intertextuality a sítí. V této
souhře se dekonstruuje moderní vzdělávací prostor a vzniká nová situace:
- vzdělávání se odpojuje od vzdělavatelské instituce,
- vzdělávaný se odpojuje od vzdělavatelské instituce,
- vzdělavatel se odpojuje od vzdělavatelské instituce,
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- vzdělavatel se odpojuje od vzdělávaného,
- vzdělávání se odpojuje od textů a od obrazů,
- vzdělávání se odpojuje od moderních zdrojů své legitimity,
- vzdělávání se připojuje k novým zdrojům své legitimity.
Poslední tři body zasluhují vysvětlení.
Odpojování vzdělávání od textů a obrazů je způsobeno nástupem technických obrazů v síťové
telekomunikaci a zakládá novou vzdělávací situaci, jíž se doposud téměř nevěnuje pozornost,
ačkoliv se brzy stane klíčovou. Technické obrazy totiž představují první podstatnou
komunikační inovaci v poznávacím a vzdělávacím procesu po několika tisíciletích - po
tisíciletích dominance textu lineárního písma jako hlavního nástroje mediace. V síťové
telekomunikaci je i text technickým obrazem. Na tento dějinný fakt upozornil V. Flusser,
když logicky seřadil hlavní nástroje mediace a konzervy věděni: logika mediace začíná
zprostředkováním pomocí hmotného nástroje, pokračuje zprostředkováním dvourozměrným
smyslově vnímatelným obrazem (který redukuje trojrozměrný prostor na rozměry dva); na
mediaci obrazem navazuje mediace textem (který redukuje dvourozměrný smyslově
vnímatelný obraz na jednorozměrný abstraktní text lineárně řazených znaků) a konečně na
zprostředkování textem navazuje mediace technickým obrazem. Stručně shrnuto postupovala
poznávací a vzdělávací mediace takto: obraz ↔ text ↔ technický obraz.
Zatím se stále ještě nalézáme ve světě, který je zformován texty a tento svět „vyžaduje, aby
byl čten a dešifrován“, neboť svět je „kodifikovaným textem, který se má vysvětlit a
interpretovat“ [Flusser 2001:46, 47]. Poznávat znamená číst v knize světa, vzdělávat se
znamená nejprve se naučit kódovat do textů lineárního písma (psát) a poté se naučit
dekódovat texty přiložené na skutečnost (poznávat). Co je skutečnost, to již historicky delší
dobu říkají texty. „S psaním vstoupila do života nová schopnost, kterou lze nazvat pojmovým
myšlením. Dešifrovat texty tedy není ničím jiným než odkrývat obrazy, které jsou těmito
texty značeny.“ [Flusser 1994:15] Jak je patrné z uvedených schémat (pravé sloupce), situace
se právě začíná podstatně měnit. Text lineárního písma je sice stále dominantním mediátorem,
vyrostl mu však ohromný konkurent v podobě technického obrazu. V síťové telekomunikaci
je dokonce text nemožný bez technického obrazu - text je zde technickým obrazem.
Technický obraz je produkt přístroje a programu tohoto přístroje. Například počítače nebo
kamery. Jak přístroj, tak jeho program jsou vytvořeny podle vědeckých poznatků, které jsou
systematicky zformovány do textů. Lze říci, že předpokladem technického obrazu je vědecký
pojem. Nebo jinak - že technický obraz je vizualizovaný vědecký text. Co zde chci
s Flusserem zdůraznit je fakt, že kultura technických obrazů je produktem kultury textů. Pro
vzdělavatele je podstatné, že z hlediska abstrakce „jsou tradiční obrazy abstrakcemi prvního
stupně, pokud abstrahují z konkrétního světa, zatímco technické obrazy jsou abstrakcemi
třetího stupně: abstrahují z textů, které abstrahují z tradičních obrazů, které zase abstrahují z
konkrétního světa“ [Flusser 2001:13]. Poslední část této věty je důležitá, neboť podle ní
máme v případě technických obrazů co do činění s abstrakcemi třetího stupně, nikoliv
s obrazy v obvyklém slova smyslu. Tak jako je velkým pedagogickým nedorozuměním snaha
vysvětlovat abstrakce pomocí názorných prostředků, zpravidla obrazových, je mimořádně
velkým pedagogickým i teoretickým nedorozuměním snaha chápat technický obraz stejným
způsobem, jako obraz v obvyklém slova smyslu. Tak jako nelze pomocí abstrakcí prvního
stupně vysvětlovat abstrakce druhého stupně, nelze s jejich pomocí už vůbec vysvětlovat
abstrakce třetího stupně - není je totiž z čeho odloučit. Srozumitelnější se toto tvrzení stane,
jakmile řádně definujeme technických obraz. Protože jsme ale vycvičeni vnímat skutečnost
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skrze texty lineárního písma, tedy abstrakcemi druhého stupně, bude dobré k definici
technického obrazu mířit mírnou oklikou, s nepatrným historickým exkurzem.
Technický obraz jakožto abstrakce třetího stupně vykazuje dvě vlastnosti, jež ho odlišují od
abstrakcí prvního stupně (obrazů) i od abstrakcí druhého stupně (textů). „Technicky obraz je
obraz vyrobený přístroji. A protože přístroje jsou produkty užitých vědeckých textů, jedná
se u technických obrazů o nepřímé výtvory vědeckých textů. To jim propůjčuje, historicky a
ontologicky vzato, postavení, kterým se liší od tradičních obrazů.“ [Flusser 2001:13] Tvrzení,
že technický obraz konec konců dělá člověk, je udržitelné jen a jen v tomto kontextu: dělá,
ano, ale pouze do té míry, do jaké mu to dovolí program přístroje. Jde tu o dvě věci: o přístroj
a o program přístroje. Jak už jsem uvedl, přístroj, tak jeho program jsou založeny v textech ve vědeckých textech. Přístroj nelze vyrobit jinak, než podle vědeckých textů, program
přístroje stejně tak. Vědecké texty jsou v podstatě složitými pojmy. A „právě toto je rozdíl
mezi tradičními a technickými obrazy: tradiční obrazy jsou názory předmětů, technické
obrazy jsou komputacemi pojmů.“ [Flusser 2001:16]
V tom je magická síla technických obrazů - fotografie, filmu, videa, obrazu na displeji
počítače: vytvářejí viditelnou, slyšitelnou skutečnost tam, kde texty produkují abstrakce.
Technické obrazy jsou reakcí na kognitivní a vzdělávací nedostatečnost textů a obrazů
v tradičním slova smyslu. Rozvoj vědění ve dvacátém století od sebe vzdálil netušeným
způsobem abstraktní pojem a názornou představu: „Stanou-li se ... texty nepředstavitelnými,“
podotýká k tomu Flusser, „pak už není co vysvětlovat ... V této krizi textů byly vynalezeny
technické obrazy: aby učinily texty opět představitelnými, aby jim dodaly magický náboj ...“
[Flusser 1994:12]. Technické obrazy se snadno a rychle komodifikovaly - jako vše, co je
smyslově konkrétní; s abstrakcemi se vždycky obchodovalo špatně. Proto mohou
postmodernisté říci, že „s urychlením merkantilizace vědění se výzkum stále více orientuje na
potřeby klientů a vědění je naopak produkováno, aby se prodalo, je produkováno kvůli své
směnné hodnotě.“ [Smart 1992:171] Tento jev - oddělení vědění a vzdělání od moderních
institucí produkujících vědě a vzdělání - teorie vzdělávání předpokládala již dříve, teprve
průnik argumentů z diskursu postmodernismu a fakta síťové telekomunikace učinily
z předpokladu skutečnost. To, že „vědění je odděleno od osobností, od jejich angažovanosti,
od jejich poslání,“ konstatoval už B. Bernstein, který z toho vyvodil zřejmý závěr: „Vědění by
mohlo téci jako peníze kamkoliv, kde může vytvářet prospěch a zisk. Ovšem, vědění není jen
jako peníze: jsou to peníze“. [Bernstein 1993:155] A jedna z prvních větších teoretických
pedagogických reakcí na diskurs postmodernismu konstatovala: vzdělání - to jsou peníze
[Aronowitz,S., Giroux, H.:1991:21]. Ano, ale teprve vzdělání, které se odpojuje od moderních
nosičů a způsobů legitimizace - jak to schematicky naznačila výše uvedená tabulka.
Odpojování vzdělávání od moderních zdrojů jeho legitimity jako první zřejmě analyzoval J.-F.
Lyotard. Ukázal spojitost mezi legitimizovaným smyslem či cílem poznávání na straně jedné
a legitimizací vzdělávání na straně druhé. Nástup síťové společnosti (tento výraz se tenkrát,
před pětatřiceti lety, nepoužíval) změnil moderní smysl/cíl poznání zhruba takto:
Moderní smysl poznání
pravdivost
emancipace
rozvoj lidskosti
racionalizace
disciplinace

Smysl poznání v síťové společnosti
výkon
komodifikace
růst konzumu
mediace
flexibilita
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Tento posun se musel nutně promítnout i do způsobů legitimizace vzdělávání. Tak jako
ztratila kdysi legitimizační monopol ve vzdělávání církev, ztrácí ho nyní stát a jím
podporované metanarace zvané ideologie. Legitimizace vzdělávání se pluralizuje, což
znamená, že se pluralizují také zdroje této legitimizace. Obecně to lze vyjádřit velmi
jednoduše: moderní legitimizace vzdělávání spočívá ve státní politice a v mocenských
metanaracích, legitimizace vzdělávání v síťové společnosti se přesunula k diskursu a
k výkonu, což lze opět vystihnout schematicky:
Moderní legitimizace vzdělávání
vědecké poznání
státní moc
akademické instituce
akademický metadiskurs

Legitimizace vzdělávání v síťové společnosti
tržní výkon
moc korporací
mediální instituce
diskursivní pluralita

Lyotardova iniciativa byla významná v tom, že prokázala nemožnost legitimizace kritéria
privilegovaného textu jinými, než moderními prostředky, to znamená prostředky mocenskými
nebo metanarativními. Pomineme-li prostředky mocenské (s těmi se diskutovat nedá), zůstává
metanarativita a vůči ní, jak známo, chová současné postmoderní vědění běhající po sítích
velkou nedůvěru. [Lyotard, J.-F. 1986:xxiv] Lyotard popsal proces delegitimizace smyslu/cíle
moderního vědění a proces eroze ligitimizačních prostředků moderního vědění, což v
důsledku znamenalo zpochybnění legitimity moderního vzdělávání založeného na předávání
moderního vědění. Ve stati Legitimační problémy: vědění a vzdělání v postmoderní situaci
tyto konsekvence shrnul M. Peters do následujících otázek: „Kdo předává vědění? Co je
předáváno? Komu? Jakým médiem? Jakou formou? S jakým efektem?“ [Peters 1997:21]
Mělo by být jasné, že síťová společnost, jež umožňuje totální intertextualitu, vyžaduje na
všechny tyto zdánlivě jednoduché otázky zcela nové odpovědi. Již proto, že většina
moderních vzdělávacích institucí již schopnost produkovat vědění ztratila a schopnost vědění
předávat má v podstatě jen proto, že sítě jsou k moderním vzdělávacím institucím ještě stále
milosrdné - ale jak dlouho ještě? Čím (kromě ministerstev a zvyklostí) jsou vlastně
legitimizovány stávající vzdělávací instituce?
Podle Lyotarda a konsekventních interpretací [Peters 1997:43] existují vskutku jen dva
obecné moderní způsoby legitimizace vědění a vzdělání: politický a metanarativní; jejich
narušení v důsledku reálné komodifikace a merkantilizace posunulo do popředí zcela jiný
způsob legitimizace - výkon. Jde především o výkon tržní a o výkon mediální. Výkon mění
vědění v toky, které jsou „materiálem“ sítí, proto i vzdělání musí vstoupit do sítí jako toky má-li vůbec existovat (to be is to be connected).
Je to „marketizace vědění“ [Usher etc.1997:19] čili racionalizovaná komodifikace, co nutí jak
vědění, tak vzdělávání, aby se změnily v toky zboží buďto na trhu v plném slova smyslu
anebo na pomyslném trhu informací a poznatků. Síťová společnost tak poprvé dělá z vědění a
vzdělání vskutku globálně cestující kapitál, přímo směnitelný za ostatní druhy kapitálu (ve
smyslu koncepce P. Bourdieu). Marketingové a komoditní praktiky spojené s věděním a
vzděláním se díky novému nosiči, sítím, a díky své nové metamorfóze, tokům, stávají
intertextualitou v praxi. „Je to intertextualita praxe …, v níž všechny praktiky … ukazují
přítomnost jiných textů v dané interpretativní kultuře.“ [Usher etc. 1997:223] Ano, s tím lze
souhlasit - samotné praktiky sítí, samotné reálné toky vědění a vzdělání produkují
intertextualitu. Neuvádí ji však v život kvůli hledání nových poznatků nebo kvůli hledání
pravdy - jak by znělo klasické nebo moderní odůvodnění intertextových pohybů -, nýbrž kvůli
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tomu, co pozdní Marx nazval šťastně „zbožním fetišismem“ v rámci své předpovědi, že
v pozdějším kapitalismu se nakonec zbožím stane všechno a cokoliv.
Autoři publikující k dané problematice v 90. letech, hovoří o textech, nemluví ještě o
technických obrazech, ačkoliv v té době jsou již k dispozice práce V. Flussera a P. Virilia.
Ten vypracoval koncepci estetického aspektu technických obrazů a zdůraznil (z hlediska
vzdělávání) zvláště důležitou funkci technických obrazů - funkci zakládání logistiky percepce.
Možnost tvorby jakéhokoliv obrazu (záleží jen na programu přístroje) dovoluje organizace
pole vnímání a manipulaci s vnímáním, které je branou poznání. A kromě toho záměrné
vytváření technických obrazů dává vzniknout estetice mizení. „Vyjevování a mizení, to je
kouzelnický trik … děje se ve filmu. Estetika malířství (vzhledem k filmu) spočívá na
vyjevování. … Filmové obrazy jsou naproti tomu přítomné jen potud, pokud políčka filmu
zablesknou čtyřiadvacetkrát za sekundu. Jsou přítomné, protože rychle mizí. Navozují dojem
pohybu, protože mizí ihned po té, co byly zachyceny naším vnímáním. Existují, protože jsou
nestálé, protože unikají. Máme tu převracení obrazové estetiky vyjevování v estetiku mizení,
foto-kino-video-holografickou estetiku.“ Díky této „sociální magii“ vzniká „společnost
mizení“, založená na „technice mizení“ [Virilio 1997:86,89]. Nechává mizet cokoliv, včetně
moderních zdrojů a způsobů legitimizace vzdělávání. Dělá to jednoduše - nechává je zmizet
v záplavě nových a nových technických obrazů, nových skutečností. Intertextualita, tato
vrcholná teze diskursu postmodernismu, je nyní každodenní běžnou zkušeností každého, kdo
pracuje s pluralitou zdrojů v síti a velmi dobře rozumí, co je to mizení v informační implozi.
Připojování vzdělávání k novým zdrojům legitimity je podmíněno komplexem inovací, které
sebou nese síťová společnost. Vzdělávací prostor již není prostorem politické geografie, není
vázán na teritorium. Objevil se jeho topograficky zajímavý legitimizační zdroj, zajímavý
proto, že je „nikde“. Je prostě „někde na síti“. Objevil se i další zajímavý legitimizační zdroj intermediální proces. Akademické instituce nejsou jeho přirozenou, ale dodatečnou součástí.
Což nás vrací k oněm dvěma otázkám položeným úvodem.
Jak a čím jsou tedy legitimizovány kognitivní a morální zdroje vzdělávání? Způsobů a
nástrojů přibývá, třebaže se mezi nimi zatím prosazují ty, na které jsme schematicky
poukazovali. Toto tvrzení o sílící pluralitě legitimizačních zdrojů vzdělávání jistě může
vyhlížet až příliš triviálně, ovšem svou triviálnost ztratí, jakmile ho spojíme s otázkou investic
do vzdělávání. Do jakého vzdělávání? Kým, jak a čím legitimizovaného? Hovořit dnes o
„vzdělávání“ nestačí: tento výraz (vzdělávání) je nutno detailně artikulovat, nikoliv však
z obvyklých moderních pozic.
Legitimní tvrzení o zásadní rozdílnosti těchto zdrojů jsme podpořili jen několika příklady nakolik to režim konference dovoluje. Avšak jeden z nich, příklad povahy a funkce
technického obrazu ve vzdělávání je zvláště ilustrativní: ukazuje, že s nástupem network
society se vzdělávací procesy podstatně proměňují, a že po tisíciletích vstoupil do vzdělávání
nový mediační nástroj, o jehož vlivu zatím nemáme zcela jasno, víme však, že bude
epochální. Důvod je prostý: tak jako kdysi změnily život zásadním způsobem texty, mění
dnes život neméně zásadním způsobem technické obrazy a sítě, neboť poznáváme, hodnotíme
a jednáme stále častěji v závislosti na technických obrazech [Flusser 2001:40]. Vědět,
z jakých zdrojů čerpá vzdělávací instituce, vzdělávací text nebo vzdělávací telekomunikační
síť svou legitimitu, je důležité již proto, že „sociální konstrukce nových převládajících forem
prostoru a času rozvíjí meta-síť, která vypíná nepodstatné funkce, podřízené sociální skupiny
a znehodnocená teritoria“ [Castells 1999:508] a právě tam bychom asi investovat nechtěli.
Ani do vzdělávání.
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Ľudský a sociálny kapitál a sociálne siete
Ing. Katarína Jakab , doc. PaedDr. Gabriela Korimová
Úvod
Každá doba má svoju rétoriku na oznamovanie cieľov či smerovanie ľudstva. V súčasnej
dobe proklamujeme, že všetko naše úsilie má viesť k tomu, aby ľudia žili dobre, t.j. kvalitne.
K tomuto cieľu má slúžiť rozvoj vedy a nových technológií (informačnej, biotechnológie a
ďalších), techniky ovládania, kontroly a rozvíjania seba samého, aj pokrok spoločnosti. Je
pozoruhodné, že práve „rétorika pokroku“, ktorý bol ešte nedávno uvádzaný ako hlavný cieľ
ľudstva, začína byť podriadená „rétorike kvality života“ ľudí.
V rámci nej životaschopnosť ľudí v sociálnom svete znamená vo všeobecnosti ich schopnosť:
- uchopiť príležitosti k svojmu rastu (otázkou je, či sa tak môže diať aj na úkor iných),
- aktívne vytvárať svoje sociálne prostredie (otázkou je, v akom smere),
- vytvárať normy (otázka znie aké; mohli by sme stanoviť, že také, ktoré ľudský potenciál
neznižujú, isté skupiny ľudí neznevýhodňujú, ale dávajú ľuďom možnosť voľby konania
tak, ako považujú oni za vhodné),
- meniť pomery, ak sú neuspokojivé (otázkou ostáva, pre koho sú neuspokojivé).
Domnievame sa, že otázka „životaschopnosti“ osoby nie je v žiadnom prípade otázkou
„zdokonaľovania“ sociálne izolovanej osoby. Už len preto, že človek je sociálnou bytosťou a
jeho „zhodnocovanie“ je záležitosťou najmä spoločenskou a v jeho vlastnom záujme je
rozvíjať interpersonálne väzby prostredníctvom sociálnych sietí a rozvoja sociálneho kapitálu.
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Ľudský a sociálny kapitál a vzdelanie
Sociálny kapitál, súbežne s ľudským kapitálom, sa stali novými termínmi modernej
ekonomiky a spoločenských vied.
Americký sociológ Putnam (1995) vymedzuje sociálny kapitál ako:
a) siete vzťahov medzi ľuďmi a dobrovoľné združovanie sa ľudí,
b) solidaritu a vzájomnú dôveru medzi ľuďmi,
c) normy vzájomnej pomoci a reciprocity.
To všetko spolu umožňuje ľuďom efektívnejšie konať a dosahovať svoje potreby, ciele, túžby
a očakávania k úžitku viacerých strán.
Sociálnym kapitálom v sociálno-ekonomických teóriách môžeme vysvetliť, prečo klasické
ekonomické ukazovatele (napr. hrubý domáci produkt) neodrážajú priamo kvalitu života
populácie. Ukázalo sa totiž, že komunity s vysokým sociálnym kapitálom nielen lepšie
ekonomicky a spoločensky prosperujú (Putnam, 2001), ale majú aj nižšiu kriminalitu,
jednotlivci sú tolerantnejší a pozitívnejšie naladení, ľudia sa cítia spokojnejší. Rozvoj
sociálneho kapitálu prináša tzv. zovšeobecnenú dôveru, t.j. dôveru nielen medzi známymi, ale
i medzi neznámymi ľuďmi, vo svete náhodností, chaosu, komplexnosti a rizík.
Najjednoduchšia definícia vymedzuje sociálny kapitál ako „sumu aktuálnych a potenciálnych
zdrojov, ktoré môže určitá osoba využívať vďaka tomu, že sa pozná s inými ľuďmi. Je to
bohatstvo stykov a známosti, ktoré môžu byť užitočné“ (Keller, 1996, s. 475).
Sociálny kapitál v chápaní R. Putnama (1993, s. 1) „je viazaný na črty spoločenskej
organizácie ako sú dôvera, normy správania a siete, ktoré podporujú koordináciu a kooperáciu
pre vzájomný prospech“. Sociálny kapitál „je dôležitý ako garancia dlhodobej kontinuity a
záruka možnosti pružne reagovať na vynárajúce sa problémy v komunite“ (Mesík, 1998, s. 2).
Sociálny kapitál spoločnosti vytvárajú predpoklady, schopnosti na využívanie celej siete
sociálnych kontaktov. Sociálne kontakty vytvárajú vedomosti, známosti, priateľstvá a ďalšie
väzby, ktoré spoluvytvárajú stupeň spoločenského postavenia. Využívanie sociálneho kapitálu
približuje alebo spoluvytvára občiansku spoločnosť. Je vyjadrením tolerancie a vzájomnej
dôvery medzi občanmi, tendencie prirodzeného dodržiavania všeobecne prijatých sociálnych
noriem ako podmienok fungovania spoločnosti, prirodzenej účasti a vedomej angažovanosti
na riešení verejných záležitostí (Strieženec, 1999, s. 27).
Sociálny kapitál nie je synonymom ľudského kapitálu. Zatiaľ čo ľudský kapitál súvisí s
hodnotou ľudí ako jednotlivcov (napr. ich vzdelanie), sociálny kapitál vyjadruje hodnotu
vzťahov medzi ľuďmi. Súvislosť medzi ľudským kapitálom a kapitálom sociálnym sa nedá
zakryť, nemožno ich však ani zamieňať (Konečný, 2004). Z tejto súvislosti a vzájomnosti
obidvoch „kapitálov“ však tiež vyplýva, že majú čiastočne súkromný a čiastočne verejný
charakter.
Premena stredoeurópskeho regiónu, do ktorého patrí aj Slovenská republika, na pluralitné
demokracie a trhové ekonomiky, je sprevádzaná hlbokými politickými, ekonomickými a
sociálnymi zmenami. Zmena prináša vždy potrebu nových vedomostí, schopností a zručností,
a preto vzdelávací systém ako súčasť ľudského kapitálu musí (mal by) akceptovať a napĺňať
potreby spoločnosti.
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Dokument Európskej únie „Biela kniha - vyučovanie a vzdelávanie smerom k učiacej sa
spoločnosti“ identifikuje tri faktory zmeny ovplyvňujúce fungovanie spoločnosti a zároveň
kľúčovú úlohu vzdelávania v meniacej sa spoločnosti. Sú nimi nástup informačnej
spoločnosti, stupeň vedecko-technickej vyspelosti a globalizácia ekonomiky. Tieto tri
charakterové črty dnešnej doby kladú pred ľudstvo nové výzvy. Odpoveďou je vízia učiacej
sa spoločnosti, kde úlohou vzdelania je poskytovať dostatočnú základňu pre ďalší rozvoj
vedomostí a ponúkať cestu k zaradeniu sa do ekonomického a sociálneho života. Zároveň
naznačujú základné smery nového vnímania vzdelávania a jeho úlohy v spoločnosti.
Globalizácia formuje novú podobu spoločnosti - tzv. učiacu sa spoločnosť (learning society).
Takisto transformuje podobu práce a zvyšuje potrebu mobility a flexibility pracovníkov, ich
schopnosť využívať nové technológie. Jej produktom je však aj sociálne vylúčenie časti ľudí,
ktorí nespĺňajú uvedené kritériá.
Koncepcia vzdelávacieho systému, ako ju dnes poznáme, sa vyvinula z relatívne
jednoduchého socializačného inštrumentu a spôsobu medzigeneračného podávania si
informácií, na zložitú sociálnu inštitúciu, zabezpečujúcu mnohé funkcie. Masová inštruktáž,
podpora vedecko-technického pokroku, sociálna selekcia a výber pre povolanie sú len jedny z
mnohých. So širšou štruktúrou spoločnosti ho spájajú nespočetné väzby a komplexné vzťahy.
Úroveň a kvalita vzdelania ovplyvňuje reprodukčné a ekonomické správanie, výber životných
stratégií, politickú orientáciu a pod.
Vzdelanie je základným determinantom rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu a preto treba
k vzdelávaciemu systému pristupovať ako k zložitému systému a skúmať ho na viacerých
úrovniach. Na makroúrovni je potrebné skúmať jeho funkciu v sociálnej štruktúre, najmä jeho
vzťah k hodnotovému systému, k sociálnej stratifikácii, k demografii, k ekonómii, k
politickému systému. Na mezoúrovni je predmetom záujmu štruktúra samotného systému a
jeho fungovanie, na mikroúrovni analýza vzťahov existujúcich vo vnútri jednotiek, teda škôl a
tried, úloha rodiny a prostredia študentov.
Hodnota a funkcia vzdelania v spoločnosti, stratifikácia a mobilita, nerovnosť a exklúzia
Príležitosť vzdelávať sa začala byť najmä v druhej polovici tohto storočia vnímaná ako
základné ľudské právo a šanca na lepší život. Meritokratické spoločnosti čoraz viac alokujú
sociálny status na základe dosiahnutého vzdelania, nakoľko sa predpokladá priama úmera
medzi úrovňou vzdelania a výškou zárobku, teda aj životnou úrovňou. Vzdelanie možno preto
považovať za jeden z kľúčových faktorov životných šancí. Znižovanie miery sociálnej
exklúzie a chudoby60 nezávisí výlučne od zlepšenia vzdelávacích podmienok, vyžaduje si
sociálno-ekonomický zásah na viacerých úrovniach. Do veľkej miery je úspech v znižovaní
sociálnej exklúzie daný charakterom politiky a ekonomiky, jej formálnych a neformálnych
pravidiel a motivácií, ktoré determinujú správanie sa ľudí, podnikov, inštitúcií. Pravidlá v
spoločnosti by mali motivovať k zhodnocovaniu hmotného majetku, ale v informačnej
spoločnosti najmä ľudského kapitálu. Ľudia vysoko kvalifikovaní a vzdelaní sú schopní lepšie
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Súčasné diskusie vo vzdelávaní a vzdelávacej politike sú, podobne ako v iných oblastiach verejnej politiky,
poznačené potrebou boja proti chudobe v prudko sa rozvíjajúcej globálnej ekonomike. Pre definíciu tohto
problému sa v súčasnosti využíva najmä koncept sociálnej exklúzie namiesto príliš úzko vymedzeného konceptu
chudoby. Sociálna exklúzia predstavuje vylúčenie či vytlačenie určitej skupiny na okraj spoločnosti na základe
rôznych faktorov, ako napr. pôvod, vek, sídlo, sociálne väzby, majetok. Zdôrazňuje sociálnu izoláciu, ako
najdôležitejší aspekt vylúčenia, ktorá je samozrejme sprevádzaná nedostatkom finančných prostriedkov,
nezamestnanosťou. Takto izolovaní a vylúčení ľudia nie sú schopní participovať na ekonomickom, sociálnom,
osobnostnom rozvoji a teda aj širšom politickom živote spoločnosti.
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sa prispôsobiť zmenám na trhu práce, teda substituovať. Individuálna návratnosť ich
kvalifikovanej práce, a teda aj vzdelania, je pre spoločnosť výraznejšia. Ľudia s nízkou
kvalifikáciou ťažko získavajú vysoko produktívne zamestnanie a sú oveľa zraniteľnejší
zmenami v dopyte firiem po pracovných silách. Tento fakt nadobúda dôležitosť v čase
reštrukturalizačných zmien, ktoré sa realizujú v postkomunistických krajinách.
Reštrukturalizácia formálnych, aj neformálnych inštitúcií, ktorá je súčasťou procesu
transformácie, sa podpisuje pod marginalizáciu a vylučovanie jednotlivcov a celých
sociálnych skupín, najmä s nízkou vzdelanosťou. Rozhodujúce sú samozrejme ďalšie faktory,
ako napr. vek, vzdelanie, pohlavie, veľkosť rodiny, sociálna skupina, miesto bydliska,
mobilita pracovnej sily. Aktuálnosť tejto otázky na Slovensku vzrástla v priebehu posledných
rokov, keďže predtým presadzovaná idea beztriednej spoločnosti a regulačné zásahy štátu
zabraňovali veľkým sociálnym prepadom, ale aj vzostupom. Po odstránení umelých bariér sa
však sociálna nerovnosť a reálna sociálna stratifikácia spoločnosti prejavili v celej svojej
hĺbke a šírke.
V ďalšej časti sa preto venujeme sociálnej stratifikácii a definujeme tzv. vertikálnu chudobu.
To nám umožní bližšie pochopiť pohyby, ktoré nastávajú v spoločnosti a umožnia nám
hľadať odpoveď na dve dôležité otázky:
1. Má vzdelávací systém nástroje na odstránenie, či aspoň zníženie vertikálnej chudoby a s
ňou spojeného vylúčenia zo spoločnosti?
2. Sú tieto nástroje účinne používané a súčasné nastavenie vzdelávacieho systému vedie len
k reprodukcii existujúcich problémov, alebo prax pôsobí kontraproduktívne voči cieľom
vzdelávacej politiky?
Jednoznačné odpovede samozrejme neexistujú, nakoľko sú podmienené širokou škálou
relevantných faktorov a zároveň platí, že vzdelávací systém nie je autonómny, keďže sa vo
veľkej miere podieľa na reprodukcii sociálneho poriadku, a tým tiež sociálnych nerovností.
V predchádzajúcich systémoch súčasných tranzitívnych ekonomík bol navzájom
komplementárne prepojený ľudský a sociálny kapitál, ktoré podmieňovali možnosti
vytvárania kapitálu materiálneho a to všetko v netrhovom prostredí. Aj preto v súčasnosti
okrem sociálneho prepadu jednotlivca dochádza v stratifikačnej štruktúre spoločnosti k
sociálnym prepadom celých skupín, t.j. k vertikálnej chudobe, ktorou sú celé skupiny
vyčleňované na jej okraj.
Vertikálna chudoba je nielen nedostatkom materiálnym, ale predovšetkým sociálnym.
Určujúcou kategóriou v tomto mechanizme vylučovania je nízke, resp. žiadne vzdelanie,
kombinované s predchádzajúcou kvalifikáciou v odboroch, ktoré v rámci reštrukturalizácie
ekonomiky zanikajú. Zasiahnutí chudobou pociťujú, že všetky ich poznatky, schopnosti a
kompetencie sa stali irelevantnými. Vysoká úroveň vzdelania a vysoká pracovná mobilita,
ktoré existovali v bývalých socialistických štátoch, boli považované za záruku sociálneho
statusu. Dočasná chudoba mala byť len prechodným javom, ošetreným sieťami sociálnej
pomoci. História ponovembrového vývoja na Slovensku však dokazuje, že tieto predpoklady
neboli správne. Zvýraznili a prehĺbili sa nerovnosti v spoločnosti, objavila sa nezamestnanosť,
chudoba, veľké skupiny ľudí sa ocitli na okraji spoločnosti. Vzdelávací systém namiesto toho,
aby plnil funkciu „záchranného lana“, keď záchranná sieť sociálnej pomoci zlyhala,
spoluvytvára stav vylúčenia. Kým v minulosti bolo chudobu možné prekonať individuálnou
životnou stratégiou a ingerenciou štátu, dnešná chudoba je dôsledkom systémových zlyhaní,
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okrem iných aj systému vzdelávania. Nedá sa preto prekonať inak, než systémovou zmenou
vzdelávacej sústavy (ľudský kapitál) a demokratizáciou sociálneho kapitálu.
Rovnosť šancí v prístupe k vzdelávaniu je základnou podmienkou pre redukciu chudoby,
prameniacej z nedostatočnej prípravy na uplatnenie sa v ekonomike založenej na poznaní,
informáciách a trhových princípoch. Vzdelávací systém celkom prirodzene vytvára základ pre
stratifikáciu, často však odráža sociálny pôvod, nie skutočné schopnosti jednotlivca, čím
sekundárne sám produkuje neželané nerovnosti a podporuje sociálnu exklúziu. Ako sme už
vyššie uviedli, vzdelávanie hrá dôležitú úlohu v určovaní úspešnosti jedinca v spoločnosti, do
veľkej miery ovplyvňuje jeho sociálny status i majetok.
Zaujímali sme sa o väzby medzi sociálnou exklúziou a vzdelávaním v SR, teda úrovňou
funkčnej gramotnosti ako jednej z prejavov sociálnej exklúzie vo vzdelávaní a mierou
finančnej participácie rodín a jednotlivcov na vzdelaní.
Okrem formálneho vzdelania, ktoré je výsledkom štúdia na určitom type školy, má čoraz
väčší význam ovládanie zručností, ktoré umožňujú človeku orientovať sa v informačnej
spoločnosti. Tieto schopnosti dostali zhrňujúci názov funkčná gramotnosť, niekedy sa im
hovorí aj druhá gramotnosť. Ide o rôzne druhy činností, ktoré sú predpokladom rozvoja
informačnej spoločnosti.
Súčasný trend všade vo svete naznačuje, že vzdelanie a vzdelávanie bude čoraz
nevyhnutnejšie pre akékoľvek fungovanie jedinca v spoločnosti. Informácie sa stávajú najviac
ceneným tovarom a skupiny, ktoré k nim nemajú prístup, sú čoraz viac marginalizované a
vylučované.
Výskum funkčnej gramotnosti na Slovensku realizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) v r.
2000 a podľa jeho výsledkov zoradil obyvateľov SR do troch kategórií podľa dosahovaného
stupňa funkčnej gramotnosti (nízky, stredný a vysoký). Výsledky sú prezentované
v nasledujúcom grafe.
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Graf 1 Úroveň funkčnej gramotnosti obyvateľstva SR (v %)
Zdroj: Velšic, M.: Druhá gramotnosť už aj na Slovensku, SME 27. 7. 2000
Výskum IVO uvádza, že asi polovica slovenskej dospelej populácie sa prispôsobuje novým
spôsobom komunikácie veľmi alebo skôr ľahko. Medzi týchto ľudí patrí najmä mladšia
generácia, ľudia s vyšším vzdelaním kvalifikáciou a sociálnym statusom, obyvatelia väčších
miest. Iba štvrtina opýtaných (26 %) priznáva, že sa modernej technike prispôsobuje veľmi,
alebo skôr ťažko. Pomerne veľká skupina ľudí (22 %) sa však do takejto situácie ešte nikdy
nedostala. Outsideri sú najmä ľudia z radov najstaršej generácie, najnižšie vzdelaní,
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nekvalifikovaní pracujúci, ľudia s najnižším sociálnym statusom, ľudia žijúci v najmenších
obciach. Pripomíname, že uvedený graf úrovne funkčnej gramotnosti by mal inú podobu na
vzorke vysokoškolsky vzdelanej populácie - tam je úroveň funkčnej gramotnosti až 58 %, u
duševne pracujúcich a podnikajúcich ľudí dokonca až 79 %. Výsledky tohto výskumu značne
determinovala aj veková štruktúra respondentov - uvedený prieskum bol realizovaný iba na
dospelej populácii, avšak predpokladá sa, že mladšia generácia je už oveľa gramotnejšia.
Významným faktorom je tiež ekonomická aktivita, sociálny status či sídlo respondenta.
Všeobecne však platí, že funkčná gramotnosť bude čoraz významnejším parametrom
sociálnej stratifikácie.
Preto nás zaujímali aj ďalšie determinanty rozvoja funkčnej gramotnosti na Slovensku,
prioritne finančné a materiálne zázemie jednotlivcov a rodín.
Prístup detí k vzdelaniu do veľkej miery ovplyvňuje na jednej strane tzv. sociálny dopyt po
vzdelaní zo strany žiakov, študentov a ich rodičov a na strane druhej ochota a schopnosť
rodičov hradiť náklady spojené so vzdelaním svojich detí. Teda je do značnej miery
ovplyvnený ľudským a sociálnym kapitálom „platiteľov služieb vzdelávania“.
Podľa výskumu, ktorý uskutočnili Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO) a Transparency International Slovensko (TIS) v roku 2002 ohľadne platieb rodičov
za vzdelávanie detí, väčšina respondentov uviedla, že určitým spôsobom dotujú školu, ktorú
ich deti navštevujú. Okrem školného u súkromných a cirkevných škôl totiž rodičia majú
možnosť dobrovoľne prispieť škole rôznou formou: finančným príspevkom, vecným darom,
vlastnou prácou, či iným spôsobom a to v záujme zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu
a materiálneho vybavenia.
Väčšina opýtaných (78 %) školám svojich detí poskytuje dobrovoľné príspevky, a to najmä
vo finančnej forme. Výnimkou sú respondenti, ktorých dieťa navštevuje vysokú školu - len
39 % respondentov uviedlo, že im poskytlo dobrovoľný príspevok. Tieto dobrovoľné platby
sú uskutočňované najmä z presvedčenia, že je to dobré pre dieťa (44,9 %) a že ich pomoc vo
forme príspevku je nevyhnutná pre fungovanie školy (36,4 %).
Aj keď z dlhodobého hľadiska je investícia do vzdelania vysoko návratnou, v krátkodobom
horizonte je pre mnohé slovenské rodiny žijúce na hranici životného minima neúnosná.
Prejavuje sa to nízkou podporou štúdia detí po skončení povinnej školskej dochádzky, v
lepšom prípade strednej školy. Náklady pritom na každom vyššom stupni vzdelávania stúpajú.
Tu vidíme negatívny vplyv materiálneho kapitálu na rozvoj ľudského kapitálu a v konečnom
dôsledku riziko sociálnej exklúzie. Znižuje sa tiež možnosť udržania a rozvíjania sociálneho
kapitálu a sociálnych sietí.
Pre nízkopríjmové rodiny predstavuje stredoškolské vzdelanie výraznú finančnú záťaž.
Vysokoškolské štúdium je pre takéto rodiny takmer finančne neúnosné a preto preferujú čo
najskoršie zapojenie dieťaťa do pracovnej sféry už po skončení strednej školy.61
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Podľa výsledkov prieskumu zaplatí napr. rodič dieťaťa na strednej odbornej škole s maturitou v priemere za
mesiac 300 Sk za učebnice a pomôcky (relevantné pre 95,6 % respondentov), 400 Sk za dopravu (relevantné pre
82,6 % respondentov), asi 800 Sk za ubytovanie na internáte či priváte (týka sa len 10,5 % respondentov) a asi
500 Sk za stravovanie v škole (37,3 % respondentov). Ak to porovnáme so životným minimom 1
nezaopatreného dieťaťa v rodine, čo je 1910 Sk, zisťujeme, že celá časť tejto sumy ide v priemere len na niektoré
náklady spojené so vzdelávaním, okrem školného a dobrovoľných príspevkov pre školy.
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Súčasný vzdelávací systém, i napriek tomu, že je deklarovaný ako bezplatný, spôsobuje, že
rodiny s nízkymi príjmami limitujú dĺžku a spôsob vzdelávania svojich detí. Preferované je
stredoškolské vzdelanie pred vysokoškolským a také, ktoré je čo najbližšie k miestu bydliska.
Do veľkej miery je problémom chýbajúci systém príspevkov a štipendií, ktorý by umožňoval
štúdium aj deťom z nižších sociálnych vrstiev a podporoval by tak mobilitu.
Sociálny status rodiny a jednotlivca a z neho sa odvíjajúce privilégiá a práva formuje práve
dosiahnuté vzdelanie a čoraz viac aj jeho kvalita.
Reforma vzdelávacieho systému v SR má v sebe zakomponovaný princíp subsidiarity, ale aj
pozitívnej diskriminácie pre sociálne odkázané rodiny. Je to dôsledok rapídneho zníženia
možností sociálne slabších rodín investovať do vzdelania svojich detí i seba. Či to rieši
rastúcu sociálnu exklúziu, to je dnes ťažké jednoznačne potvrdiť.
Politická moc na Slovensku si uvedomuje, že pre sociálnu stratifikáciu a s ňou súvisiacu
sociálnu mobilitu je kvalita vzdelania a jeho prístupnosť v dnešnom svete určujúca. Je jedným
z najdôležitejších nástrojov boja proti nerovnosti a exklúzii.
Záver
Človekom vytvorený kapitál (fyzický a peňažný) predstavuje podľa odhadov Svetovej banky
len 15 – 36 % celkových kapitálových statkov, kým zvyšných 64 – 86 % je tvorených
ľudským, sociálnym a prírodou vytvoreným kapitálom (Straubhaar, 2003). Sociálny kapitál
však môže zohrávať významnú úlohu aj v efektivite využívania iných druhov kapitálu.
Sociálny kapitál môže posilniť akumuláciu ľudského kapitálu, pretože vyššia úroveň
integrácie v sociálnych sieťach evokuje vyšší záujmom o vzdelávanie. Sociálny kapitál môže
zvýšiť aj produktivitu fyzického kapitálu (vnútrofiremné, ale aj medzifiremné kontakty mali
preukázateľný pozitívny vplyv na sledovanú produktivitu práce) a pod. Sociálny kapitál
zvyšuje účinnosť fyzického a ľudského kapitálu: sieťový efekt znižuje náklady transakcií.
Podľa definície OECD znamená sociálny kapitál „siete“ a spoločne zdieľané normy, hodnoty
a významy, uľahčujúce spoluprácu vo vnútri skupín a medzi nimi“ (OECD, 2001, s. 41),
pritom:
- sociálnu sieť vytvára množina sociálnych subjektov, prepojených vzájomnými
výmennými vzťahmi. Vzťahy v sieti sa popisujú v pojmoch sily (celkový objem výmeny
zdrojov), frekvencie výmeny atď. (Kabele, 1996, s. 986)
- dobre fungujúce sociálne siete nie sú objavom moderných čias. Kľúčom k pochopeniu
tohoto fenoménu, ktorý sa stal základom Putnamovej koncepcie sociálneho kapitálu,
neboli peniaze, ale fakt, že optimálna štruktúra sociálnych sietí nedovolila prepadnúť a
nevyužiť žiadny talent, že nedovolila upadnúť nikomu, kto mohol a chcel prispieť
k rozkvetu komunity. (Typickým príkladom z histórie môže byť budovanie sociálnych
sietí slobodomurárskymi lóžami).
- celý súbor vzťahov v spoločnosti funguje prostredníctvom sociálnych sietí, ktorá spája
tento súbor, jedinca s rôznymi pozíciami, ktoré osoba zaujíma. Spája sa so sociálnou
pozíciou, sociálnym statusom a sociálnymi rolami, osobou, skupinami, organizáciami
alebo celými spoločenstvami (Strieženec, 1999, s. 28-29).
Jednou z alternatív, ktorá by viedla k aktivizácii jednotlivcov či skupín z hľadiska uplatnenia
ľudského a sociálneho kapitálu, ekonomizovala by ich hmotné bohatstvo a zároveň by
pôsobila zmierňujúco v oblasti navrubovanej sociálnej nerovnosti, je rozvoj sociálneho
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podnikania. Aby sa sociálne podnikanie mohlo v plnom rozsahu rozvíjať, aby ho akceptovali
potencionálni realizátori, predovšetkým tretí sektor, je potrebné, aby sociálna ekonómia a jej
súčasti, najmä sociálna teória a sociálna politika, rozpracovali jeho teoretickú
a metodologickú oblasť. Na našej fakulte sa o to pokúšame v rámci každoročných vedeckých
konferencií Determinanty sociálneho rozvoja – sociálne podnikanie.
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Abstrakt:
V príspevku „Ľudský a sociálny kapitál a sociálne siete“ prezentujeme základné
charakteristiky a úlohy ľudského a sociálneho kapitálu s akcentom na úlohu vzdelávania
a význam rozvoja sociálnych sietí v eliminácii chudoby.
Kľúčové slová: ľudský kapitál, sociálny kapitál, sociálna sieť, sociálne podnikanie, chudoba
Resume:
In the contribution “Human and social capital and social network” we are presenting the basic
characteristics and roles of the human and social capital focused at the role of education and
the importance of the development of social network in the process of poverty elimination.
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Podmíněnost využití lidského kapitálu rozvojem komunikačních dovedností
Dr. Ing. Milan Kohoutek
Příspěvek je zamyšlením nad významem komunikačních dovedností pro nabývání a
uplatňování kvalifikace. Zabývá se podstatou komunikace z pohledu kybernetiky, významem
aktivního učení se, zejména stručnému jazykovému projevu, postavením komunikace
v globalizujícím se prostředí a místem i postavením češtiny při komunikaci v tomto prostředí.
Jak získávání, tak využívání kvalifikace je nemožné bez komunikace. Komunikace je vztah,
který spočívá ve zprostředkování zpráv mezi zdrojem zpráv a subjektem, který zprávy
přijímá. Zpráva je v komunikačním pojetí to, co přechází mezi zdrojem zprávy a subjektem,
který zprávu přijímá, prostřednictvím média přenosu, tj. cesty, kterou zpráva probíhá. Pokud
zprávy přijímající subjekt nalezne takové zprávy, které mu slouží k řešení úkolu, jímž se
zabývá, stávají se pro něj přijaté zprávy informacemi.
Z hlediska získávání kvalifikace je subjekt příjemcem zpráv, z hlediska využívání,
uplatňování své kvalifikace je zdrojem zpráv. Umění nalézat ve zprávách informace je
spojeno s uměním je při přijímání zpráv dekódovat, resp. při předávání zpráv kódovat. Jen tak
může příjemce zprávy zprávě rozumět. Z uvedeného pohledu je zřejmé, že komunikační
proces je poměrně složitý. Vedle odborných dovedností je získávání a uplatňování kvalifikace
spojeno s potřebou systematicky získávat i komunikační dovednosti.
Praxe vyučování je často s potřebou získávat komunikační dovednosti v rozporu. Technický
rozvoj sice přispívá ke značnému zlepšení možností komunikace, zároveň ale vede často
k jejímu přílišnému formalizování technikou (např. různé zkušební testy, příjem zpráv
v podstatě pouze prostřednictvím audiovizuálních prostředků apod.).
Skutečností ale je, že základem efektivní komunikace zůstává řeč a písmo. Člověk mluví, píše
a myslí pomocí slov. Tak je schopen pomocí slov vnímat nebo vyjadřovat reálnou skutečnost
a dorozumívat se s ostatními lidmi. V širším smyslu patří k řeči i schopnost číst, porozumět a
interpretovat symboly pro pojmy a souvislosti. Čtení je přitom proces složitější než chápání
mluvené řeči. Chybí při něm celý komplex výrazových prostředků jako intonace, gestikulace
a mimika.
K osvojení komunikačních dovedností proto nestačí audiovizuální techniky. Základem je učit
se mluvit a porozumět čtenému. Učit se srozumitelně formulovat své myšlenky do slov a vět, a
naopak, ze slov a vět řečených i napsaných umět chápat, interpretovat a používat myšlenky
jiných. To odpovídá poznání o tom, že člověk nevnímá okolí pouze formou smyslových
počitků, nýbrž i formou nepřímých „počitků“, nepřímých signálů. Soustavou nepřímých
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počitků je řeč. V určitém rozsahu (podmíněném i stavem řeči a jejím vnímáním člověkem) je
řeč schopna nahradit bezprostřední počitek a rozšířit tak poznávací možnosti člověka.
Důležité pro rychlý rozvoj komunikačních dovedností je učit se vyjadřovat bez přemíry slov.
To vyžaduje učit se soustředit na příjemce zprávy, na výsledek, který má být zprávou
dosažen. Je třeba naučit se vnímat, že fakta sama o sobě jsou neutrální, že teprve interpretací
nebo zasazením do souvislostí získávají význam. Mohou tak být i nesprávně pochopena (např.
„horko“, „velké sucho“ apod. mají různý význam v různých časoprostorových souvislostech).
Od příjemce zprávy nelze očekávat, že v ní nalezne správnou informaci. Musí tématu zprávy
rozumět stejně jako zdroj zprávy (např. ze zprávy „díky tomu, že na Řípu jsou stromy, není
z něj vidět do okolí“ není zřejmé, jak zdroj zprávy interpretuje slovo „díky“, které dnes
nabylo bohužel i vágního významu; zda vítá či nikoli, že z Řípu není vidět, zda neměl užít
přesnější „vinou toho“, resp. „vzhledem k tomu“).
V současnosti, kdy jsou časté mezioborové spolupráce při řešení úkolů, je častou chybou
komunikace používání slangu. Je třeba učit se jednoduchému a srozumitelnému vyjadřování
pro laiky, a to i z toho důvodu, že stále častěji je do řešení různých úkolů zapojována široká
veřejnost, kterou je potřeba pro své záměry získávat (viz např. kampaně kolem jaderné
energetiky, kdy je často zneužívána nedostatečná komunikace s veřejností strašením
„tajemnem radioaktivity“).
Globalizace a s ní spojené rozšiřování komunikace mezi různými kulturami klade na
komunikaci větší nároky než dosud. Vyžaduje umět se orientovat i v kulturních odlišnostech
různých prostředí. Každý chápe použití slov v souvislostech své zkušenosti. Může docházet i
k vážnému jazykovému a kulturnímu nedorozumění.
Ke komunikačním dovednostem patří dnes stále více jazykové vzdělávání. V něm je třeba
vnímat význam mateřského jazyka, pro nás význam češtiny. Je třeba chápat, že
internacionalizace není v rozporu s národními specifikami. Naopak musí národní specifika
zahrnovat. Integrace se světem má význam jen tehdy, má-li své domácí zázemí. Není hlavní
co děláme, ale jak to děláme, ať jde o komunikaci, řeč či jinou činnost.
Zcestná je například představa, že hlavní a snad jedinou dorozumívací řečí bude angličtina.
Mnohdy její používání ochuzuje vyjadřovací prostředky. Například španělský profesor Rafael
de Heredia na kongresu projektového managementu ve Florencii v r. 1992 se zamýšlel nad
používáním anglického slova management. Konstatoval, že většina jazyků má jemnější
vyjadřovací prostředky v tomto ohledu (v češtině se např. rozlišuje mezi specifičtějšími a
přesnějšími pojmy řízení, vedení a správa).
V souvislostech mezinárodní komunikace a zejména překladů do češtiny je třeba vnímat
podstatu češtiny, její specifika. Historicky vzniklou skutečností je, že čeština má mezi jazyky
poměrně výjimečné postavení. To postřehl již český filolog Jan Gebauer v 19. století a ve
30. letech 20. století pak dánský filolog Otto Jespersen. Podstatu výjimečného postavení
češtiny a jejích historických základů následně popsal současný český filolog Jiří Marvan. Ve
stručnosti a v náznacích se o historických základech výjimečnosti češtiny zmíníme, protože je
to zajímavé z hlediska chápání vývoje ke správné komunikaci, zejména v češtině. Ukazuje se,
proč jsou vyjadřovací schopnosti češtiny tak bohaté, že je jazykem naprosto přesným a
zároveň úsporným. Pochopitelně jen tehdy, je-li užívána v duchu svých specifik.
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Je známo, že jazyk váže na politickou identitu. To jasně formuloval již velkomoravský kníže
Rastislav v poselství byzantskému císaři r. 862: jazyk je předpokladem státní a kulturní
suverenity. Byzantinská misie na Velkou Moravu byla úspěšná právě hlubokým smyslem
Konstantina (Cyrila) potřeby písma pro jazyk podstatně odlišný od latiny a řečtiny. Bral ohled
i na živý jazyk. Velké organizační schopnosti pak měl Metoděj. Díky společnému působení
Konstantina a Metoděje tak nastal rychlý rozvoj jazyka a kultury, jehož ohniskem bylo právě
území Velké Moravy. Po jejím zániku měl pro další rozvoj jazyka a kultury velký význam i
sjednocovací proces za Přemyslovců (ukončený v podstatě zánikem dynastie Slavníkovců v r.
995). V 10. století se tak začala ze slovanštiny rychle vydělovat čeština. Impulzem vydělování
češtiny byl jev zvaný kontrakce. Velmi zjednodušeně vyjádřeno, je to změna dvou
samohlásek oddělených souhláskou „j“ v jednu samohláskou dlouhou (např. „moje“, resp.
„moja“ se změnilo v „má“ apod.). Kontrakce pak vyvolala proces rychlého vývoje češtiny a
motivovala celou řadu dalších změn, které vedly ke zpřesnění i zestručnění vyjadřovacích
prostředků češtiny. Je to např. ustálení přízvuku na první slabice. Tímto jevem dokonce
čeština ovlivnila slovenštinu, maďarštinu a němčinu. Kontrakce zejména způsobila, že čeština
je (samozřejmě při správném používání respektujícím její duch) jazykem velmi úsporným
(např. při překladu textů Evropské unie odpovídá 10 stránkám českého textu přibližně 14
stránek jeho anglického ekvivalentu).
Při komunikaci v českém prostředí, a zejména při překladech textů do češtiny, je potřebné
vnímat specifika češtiny, která jsou ve stručnosti, spojené hlavně s rozlišujícím významem
dlouhých a krátkých samohlásek a též v tendenci k jednoslovnému vyjadřování často tam, kde
se v jiných jazycích drží pojmenování víceslovné nebo složenina, či nezřídka krkolomná
zkratka. To je předpokladem k tomu, aby komunikace v českém prostředí byla efektivnější
než je tomu v našem dnešním jazykovém prostředí, zaneřáděném často cizími a naprosto
zbytečnými termíny. Nejde o to, že by neměla být přejímána slova. Je to ale nutno dělat
citlivě, přizpůsobovat slova duchu češtiny, jejím tradicím, které byly výše naznačeny
v historických počátcích, nepřebírat nevhodná a obsahově méně přesná slova tam, kde
existuje vhodnější český ekvivalent.
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Florence 1992 - příspěvek ve sborníku z kongresu
JESPERSEN, OTTO: Analytic Syntax, University Copenhagen 1937
KHAN-RANNI, PHILLIP: Mluvte k věci! - Jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen,
ARA Brno 2002
KOHOUTEK, MILAN: Krizové řízení, část 1 - teoretické základy, Melandrium Slaný 2004
KÜNZEL, DOLF: Lidský organismus ve zdraví a nemoci, Avicenum Praha 1990
MARVAN, JIŘÍ: Jazykové milénium - Slovanská kontrakce a její český zdroj, Academia
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TUREK, RUDOLF: Počátky české vzdělanosti, Vyšehrad Praha 1988
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Lidský kapitál a rovné příležitosti v ČR
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
1. Úvod
Zásadní politické, ekonomické a sociální změny po roce 1989 významně ovlivnily životy lidí
v posledních patnácti letech. Současně se otevřely možnosti a příležitosti k proměnám
pracovního a osobního života, prolomily se společenské stereotypy, které souvisely
s organizací veřejného i soukromého života, s hodnotovými orientacemi a preferencemi členů
společnosti, mobilizoval se jejich lidský, znalostní kapitál. Důsledky těchto změn však nebyly
homogenní, ale rozdílným způsobem diferencovaly českou společnost v mnoha směrech, tedy
i dopadů na životní styl a postoje občanů - rozdílně mužů, rozdílně žen. S tím také souvisí
boom používání nových pojmů, mezi které se zařadil pojem rovné příležitosti, který je
v mnoho směrem spojován a dáván do souvislosti s odstraňováním diskriminace v obecné
úrovni.
2. Rovné příležitosti mužů a žen
Rovné příležitosti je pojem se kterým se setkáváme v mnoha souvislostech - rovné příležitosti
menšin, tělesně postižených, podle věku, barvy pleti, rasy, náboženského vyznání - ale také a
především rovné příležitosti podle pohlaví, tedy mužů a žen. Rovnost příležitostí pro muže a
ženy spolu s bojem proti nezaměstnanosti patří k hlavním prioritám politiky EU. Je chápána
zejména jako součást prosazování lidských práv i demokratických principů. Tato
problematika není nová, jak se často myslí, objevuje se v dokumentech mezinárodních
institucí (OSN, Mezinárodní organizace práce) zhruba od poloviny 20. století. Mezi
nejvýznamnější patří Úmluva o odstranění všech norem diskriminace žen, sjednaná zástupci
členských zemí OSN v roce 1979, která je základním mezinárodním dokumentem, který byl
k zajištění rovnoprávnosti mužů a žen přijat. Úmluva byla tehdejší ČSSR ratifikována a
posléze vyhlášena ve Sbírce zákonů. Po rozdělení federace Česká republika upravila právní
normu tak, aby lépe odpovídala úmluvě členských zemí OSN.
Kromě práva na práci, práva na svobodnou volbu povolání, práva na ochranu zdraví apod.
obsahuje tato úprava též právo na stejné příležitosti v zaměstnání, používání stejných kritérií při
výběru v zaměstnání, právo na postup, ale i právo na stejnou odměnu, samozřejmě za práci stejné
hodnoty. Český právní řád však dlouho neobsahoval výslovný zákaz diskriminace na trhu práce.
Ke změnám došlo až v souvislosti s připravovaným vstupem ČR do Evropské unie. Dochází ke
slaďování tuzemských právních předpisů s právem EU. V r. 2001 vstupuje v platnost rozsáhlá
novela zákoníku práce, která komplexně upravuje zákaz diskriminace zaměstnanců na základě
rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného
smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu,
zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Výjimkou jsou
pouze případy, kdy tak stanoví zákon. Například práce zakázané těhotným ženám a jiné.
Popřípadě jsou dány předpoklady daného zaměstnání, které vyžaduje zaměstnance v souladu
s požadavky zaměstnavatelů. Na uvedenou novelu zákoníku práce pak přímo navazují novely
zákona o mzdě a zákona o platu účinné od r. 2001. Ženám i mužům náleží u téhož zaměstnavatele
za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda. Pokud se zaměstnavatel odchýlí od těchto
směrnic a neuvede dostatečné odůvodnění, jedná se o projev diskriminace. Na Lisabonském
summitu byli členské státy vyzvány, aby se podporovala myšlenka zásady rovných příležitostí pro
muže a ženy a lepší slaďování pracovní doby a rodinného života, zejména zavedením nového
systému hodnocení péče o děti.
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Ekonomické i společenské procesy vystavují všechny občany země, bez rozdílu pohlaví řadě
rizik, ale statistiky potvrzují, že ženy jsou vystaveny úskalím a sociálním a existenciálním
nejistotám více. Současně však je nutné poznamenat, že současná společnost otevřela ženám
možnosti a šance rozvinout individuální schopnosti a uplatnit kvalifikaci v takové míře, která
je historicky nesrovnatelná.
Postavení žen je determinováno malými změnami v prosazování rovnosti v zaměstnání, jejich
vysokou nezaměstnaností, nerovnostmi v oblasti odměňování, obsazování vedoucích
pracovních míst, historicky podmíněnou dělbou práce mezi mužem a ženou. Dochází
k prodlužování odchodu do důchodu, probíhající ekonomické reformy zpravidla snižují
sociální podpory a dávky, podpora osamělých matek je slabá. Současnost je také
poznamenaná poklesem rodinných hodnot, zhoršením mezilidských vztahů, narušením
odpovědnosti muže k dětem, atd.
Zajímavé souvislosti charakterizují následující údaje. Došlo k významnému poklesu
porodnosti. V roce 1999 počet narozených dětí klesl pod 50 % narozených v roce 1974. Trend
v poklesu porodnosti bude pravděpodobně přetrvávat, s tím, že se očekává její mírný nárůst
v souvislosti, že početná vlna narozených dětí v první polovině 70. let překračuje hranici 30
let. Mladí lidé odkládají sňatky a zvyšuje se jejich věk při vstupu do prvního manželství,
v průměru 27 let pro ženy a 29 let pro muže. Rostou nové formy soužití - podle výzkumů až
15 % populace mladých lidí ve věku 18-29 žije v nesezdaném soužití. Za posledních 10 let
dochází také k prudkému nárůstu počtu dětí, které se narodily mimo manželský svazek z 8 % podílu v roce 1994 na současných 25 % (2004). Setrvává nadále vysoká rozvodovost.
Analýzy ukazují, že tyto změny jsou způsobeny zejména příklonem ke vzdělání, pracovní
kariéře, k výkonu, důrazem na materiální zajištění a uplatnění nových životních stylů cestování, kulturnímu vyžití a svobodě. Z druhé strany dochází u řady rodin ke zhoršování
ekonomických a sociálních podmínek, nedostupností samostatného bydlení - růstem cen bytů
a nákladů na bydlení, chybí nové modely harmonizace práce a rodiny.
Chceme-li udělat paralelu a srovnávat situaci v České republice s ostatními evropskými
zeměmi, je to možné - najdeme podobné trendy, ale najdeme také výrazné odlišnosti, které
mají svoji společenskou podmíněnost - historickou, ekonomickou, sociální, politickou,
kulturní, atd. Česká společnost např. nedisponuje srovnatelnými zdroji jako vyspělé evropské
země, chybí rozvinuté sociální sítě a vědomí sociální soudržnosti, je slabá občanská
participace, apod.
Nové společenské podmínky se mohou negativně odrazit v možných formách perspektiv u žen,
ale také u mnohých mužů z hlediska založení rodiny. Jedná se o plánovitou celoživotní
bezdětnost, smíření se s nemožnosti nebo neschopností navázat partnerský vztah založený na
shodě postojů na partnerské sdílení rodičovské odpovědnosti a domácích zátěží. Kumulace
pracovních a rodinných zátěží vede k rezignaci, ženy v důsledku nespokojenosti jsou samy
iniciátorky rozchodů, rozvodů. Vzniklá situace vede k feminizaci chudoby – ženy jsou při ztrátě
zaměstnání nebo ztrátě manžela nebo partnera závislé na sociálních dávkách a podporách.
Základem pro realizaci rovných příležitostí mezi muži a ženami jsou materiální podmínky.
Protože práce je základním nástrojem, cestou k získání existenčních prostředků a vytváření
žádoucích materiálních podmínek, je otázka rovných (nikoli stejných) přístupů k práci, jednou
z otázek základních (samozřejmě, že ne jedinou). Z vlastní placené práce mohou ženy
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odvozovat svoji nezávislost. Problém je samozřejmě složitější, neboť na bedrech žen většinou
spočívá péče o děti a kombinace zaměstnání a rodiny ženy znevýhodňuje.
Zaměstnanost žen je České republice vysoká a je historicky dána. Míra ekonomické aktivity
žen je 56,3 % (2003), podíl pracujících žen v národním hospodářství je 43,0 % a patří
k nejvyšším na světě. Ženy většinou pracují na plný pracovní úvazek, práce na částečné
pracovní úvazky zde není tak běžná jako v ostatních zemích Evropy a zaměstnavatelé to ani
nevítají. To co je kritizováno je, že ženy jsou na trhu práce znevýhodňovány v přístupu
k zaměstnávání - zejména ženy s dětmi a ženy nad 50 let věku, v obsazování vedoucích a
řídících pozic, nižšími průměrnými výdělky - a to i ve srovnatelných povoláních a pozicích a
bez ohledu na skutečnost, že mají stejné nebo vyšší vzdělání. Celkově ženy berou pouze
74,6 % průměrné mzdy mužů (2003).
Tržní podmínky se bezprostředně odrazily v charakteristice zaměstnanosti žen. Nikoliv však v
poklesu míry zaměstnanosti, ale např. ve vyšší pracovní zátěži, v nárocích na kvalifikaci a
pracovní flexibilitu. Tržní ekonomika má samozřejmě také pozitivní dopady na zaměstnávání
žen, ke kterým patří průnik žen do podnikatelských a manažerských aktivit (spíše jde o malé a
střední podniky) a aktivní přístup žen k získávání vyšší kvalifikace.
Při zkoumání problematiky rovných příležitostí se prováděná analýza většinou soustřeďuje na
ženskou populaci. Ženy a muži to jsou ale dvě stránky jedné mince. Proto by bylo přínosné
sledovat dopad současných společenských procesů na mužskou populaci, tj. sledovat
postavení muže v rodině, změny rodičovských nároků na muže, analyzovat ženy a muže
v různých společenských strukturách.
3. Závěr
V rámci EU se problematice rovných příležitostí věnuje velká pozornost a to nejen v rámci
evropské legislativy, ale svědčí o tom také četná rozhodnutí Evropského soudního dvora pro
lidská práva v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Česká republika přijímá opatření
k uplatňování tohoto principu – posledním významným legislativním krokem byla novelizace
zákona o zaměstnanosti v r. 2004, kterým se např. ošetřuje diskriminace při výběru
zaměstnanců v přijímacích řízení, zakazující se otázky zjišťující věk, rodinný stav nebo počet
dětí a stanovují se sankce za porušení těchto pravidel. Řešení tohoto komplexního problému
však vyžaduje změny nejen v oblasti legislativní, institucionální, ale zejména změny
v přístupu široké veřejnosti k této problematice a bude vyžadovat nemalé úsilí ze strany
zainteresovaných subjektů.
Literatura:
! Čermáková, M.,: Demografický vývoj v České republice a jeho sociální, ekonomické a
kulturní dopady na život žen, Praha, 2005, FES
! Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, Praha, 2002, ČHV
! Statistická ročenka České republiky 2004, Praha, ČSÚ
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Historie budocnosti
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Ve Strategickém auditu České republiky (M. Potůček a kol. Praha 2005) je nejobjemnější část
publikace (nepočítáme-li konkurenceschopnost ekonomiky, která je na ICT závislá),
věnována vzdělání, výzkumu a vývoji informačních a telekomunikačních technologií.
Pokusme se v úvodu demonstrovat vývoj ICT na nejznámější a nejpropracovanější strategické
hře - šachu, který je považován současně za sport, vědu i umění. Po těsné prohře mistra světa
v šachu G. Kasparova s počítačovým programem v roce 1997 nastal v roce 2005 další
zlomový moment. Mimořádně vysoké vítězství počítače Hydra nad velmistrem Adamsem v
poměru 5,5: 0,5 v létě 2005 prokázalo, že na světě již existují šachové programy o třídu lepší
než lidští hráči z první světové desítky. Mezinárodní velmistr Adams (britská jednička a 7.
hráč světového žebříčku s ELO 2741), hraje přesným pozičním stylem, nepříjemným pro
šachové programy. Po utkání prohlásil, že se s protivníkem srovnatelným s Hydrou, dosud
nesetkal. Počítač jej předčil nejen taktikou, ale zejména ve strategickém řízení partie. Hydru
lze samozřejmě použít nejen k hraní šachů, ale i pro další mimořádně náročné úlohy od
dlouhodobých předpovědí počasí, ekonomických, energetických prognóz a simulací, přes
rozbor struktur DNA až po výukové programy.
V pozadí zůstává zcela překonaná prognóza známého mezinárodního velmistra L.Pachmana,
z publikace Strategie moderního šachu ( Praha 1958), která byla přeložena do mnoha
světových jazyků. L. Pachman píše, že „existuje hranice, která se ani nepřibližuje hře mistra
sportu v šachu, kterou šachový program nikdy nemůže překonat. Dění na šachovnici
přesahuje oblast logiky a to je oblast, na niž nestačí sebedokonalejší stroj, oblast, která je a
navždy zůstane vyhrazena lidskému mozku.“
O čtyřicet let později Richard Susskind ve známé knize THE FUTURE OF LAW (Oxford
University Press, New York 1998) odpovídá na otázku, zda mohou počítače nahradit soudce.
Autor vyjadřuje skeptické stanovisko, protože podle jeho názoru počítač nedisponuje lidskou
integritou, znalostmi, zkušenostmi a není schopen pracovat s podobnými soudními případy .
A zde jsou namístě 2 systémové otázky:
1. Jsou informační technologie pouze převratnou dílčí technologií, jako byl například objev
penicilínu nebo dalekohledu? Nebo jde o supertechnologii, která zcela změní tvář
civilizace, podobně jako tomu bylo v minulosti zvládnutím ohně a výroby kovů nebo
objevu zemědělské výroby?
2. Jak změní ITC celý výchovně-vzdělávácí systém?
Scénáře vývoje umělé inteligence
Shrneme-li známá fakta, včetně materiálů World Future Society a známého 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 spojených s umělou inteligencí
- všechny legislativní produkty bruselského a washingtonského centra využívají expertní
systémy na bázi umělé inteligence
- geneticky založená medicína, výroba nových lékařských zařízení a léků, vycházejících
s nových poznatků v souvislosti s prohlubující se znalostí lidského geonomu, mikroroboti
umožňující zásahy na úrovni buněk)

176

-

-

-

-

nové generace Internetů a nástup nových druhů služeb, založených na webových
technologiích a gridových sítích; současný Internet se stane vyhledávaným smetištěm
miniaturní přenosná elektronika s možností vzájemného propojení (nová generace zařízení
malých rozměrů, schopných vzájemně spolupracovat a umožňujících přístup k různým
druhům služeb a inteligentní spotřebiče)
nové materiály (založené mj. na nanotechnologiích, které umožňují předem určovat
požadované vlastnosti materiálu na zakázku podle oblasti jeho použití)
nanotechnologie (včetně možnosti výroby ultraminiaturních zařízení a struktur s předem
definovanými vlastnostmi či schopností samoopravy) - nové typy počítačů v nejrůznějších
podobách (od přenosných tablet PC až po osobní počítače velikosti kontaktní čočky) a
nositelné počítače,
holografické ukládání dat
inteligentní spotřebiče a supersmysly
nové bezdrátové a širokopásmové technologie a inteligentní dopravní systémy
bezdrátové sítě vybavené senzory komunikující s okolím
nanolitografie a kvantová kryptografie
specializované viry konstruují nové druhy počítačů
počítačové sítě konstruují viry
umělé inteligentní počítačové a telekomunikační sítě zabezpečují provoz Internetu,
televize, rozhlasu, mobilní telefonie, komplexu lékařských zařízení a dalších služeb
řízení uměle inteligentních sítí včetně osobních počítačů hlasem
právní úprava využívání domácích robotů, zájemce o komunikaci musí prokazovat, zda je
člověkem nebo robotem
vznik nových průmyslových odvětví: rozvoj výroby zařízení chránících před
elektromagnetickým i elektronickým smogem včetně právní úpravy; výroba materiálů
s nízkou inteligencí; výroba komponent pro vodíkovou ekonomiku
přímá komunikace člověka s Internetem prostřednictvím implementovaného čipu
výroba nových léků a lékařských přístrojů na míru
možnost opravy (popř. regenerace řízené inteligentním systémem) většiny lidských
orgánů, - uměle inteligentní systémy řídí průmyslovou výrobu kmenových buněk
uměle inteligentní programy deduktivně dotváří všechny vědecké disciplíny včetně
matematiky a jejich podíl v pedagogickém procesu převáží postupně podíl člověka
samoopravitelné počítače popř. telekomunikační systémy začínají řídit svůj vlastní vývoj,
výzkum a výrobu
komplex nových zákonů: právní úprava (zákaz) aplikace informačních technologií
v umění a v segmentech médií (zákaz počítačových moderátorů); zákon o potírání
civilizačních chorob; regulace výroby počítačových programů s implementovaným
instinktem sebezáchovy a sebereprodukce
informační (optické) kanály ke všem planetám sluneční soustavy
přímá komunikace s vyššími savci a kytovci prostřednictvím implementovaného čipu
(jednotný systém mikročipů umístěných přímo v těle hospodářských zvířat by měl ulehčit
jejich sledování v evropských zemích; z těchto mikročipů se postupně vyvine
komunikační systém)
výroba materiálů s vysokou inteligencí.

Etapa 2020 - 2040
- přechod z geometrického na holograficko/strunový model světa. Úplná komplexní
informace (např. obchodní tajemství firem, svět vyhynulých dinosaurů, struktura
strarověkých civilizací a informace o všech výsledcích vědeckého výzkumu) je umístěna
ve všech rozumných předmětech našeho okolí.
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vysvětlení záhad psychotroniky, léčitelství i např. proutkařství; biologické systémy mají
za určitých podmínek schopnost extrahovat holografickou informaci ze svého nejbližšího
okolí. (Extrakce holografické informace představuje rovněž další mechanismus evoluce
vedle Darwinova mechanismu přirozeného výběru.)
právní úprava zamezující zneužívání holografických informací.
výroba telekomunikačních zařízení na nových fyzikálních principech.
mMožnost vytváření intelektuálních kopií lidských bytostí (podobně jako televize a film
dnes vytvářejí vnější kopii), právní úprava vytváření intelektuálních kopií analogická
autorskému zákonu.

Je velmi pravděpodobné, že budoucí vývoj nebudou určovat pouze dvě komponenty (člověk a
robot), ale celkem čtyři: člověk, robot, segment biosféry opatřený umělou inteligencí (vyšší
savci, kytovci, hmyz a rostlinná říše) a umělý život (např. právní systém, energetická
soustava, telekomunikační a počítačové sítě nebo výroba potravin). Uvedené skutečnosti a
vývojové tendence si postupně vyžádají celou řadu zásadních změn sociálně-ekonomického,
právního i vzdělávacího systému.
Závěry:
AI prošla v osmdesátých a devadesátých letech procesem diferenciace; v současnosti probíhá
opačný proces: analýzou posledních mezinárodních AI konferencí (podle Advance in
Artificial Inteligence, 17th Conference of the Canadian Society for Computational Studies of
Inteligence,May 2004 a 13th International Conference on AI, Simulation and Planning in
High Autonomy Systems, AIS 2004, Jeju Island,Korea,October 2004, PRICAI 2004: Trends
in Artificial Inteligence, 8th Pacifik Rim International Conference on Artificial Inteligence
Auckland, New Zealand, August 2004) lze ukázat, že po roce 2000 dochází k integraci a
vzájemnému prolínání jednotlivých částí AI.
Proto lze předpokládat, že základním trendem ve vzdělávácím systému bude přechod na úplné
vysokoškolské vzdělání pro většinu populace.
V pozadí celého vývoje ICT jehož je AI dominantní součástí, zůstává i zdánlivě nesouvisející
připravovaná sportovní událost, nadčasově demonstrující vývoj informačních a
komunikačních technologií na bázi umělé inteligence. V nadcházejícím roce 2006, poprvé ve
sportovní historii vůbec, bude v Německu probíhat mistrovství světa v kopané hráčů i robotů
současně.
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
stedron@seznam.cz
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