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Úvod ke sborníku 
 

Dne 24. a 25. listopadu proběhl v prostorách Kongresového centra VŠFS 19. ročník vědecké 

konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 

Zúčastnilo se ho 40 odborníků, většina z VŠFS. Z toho 6 profesorů (3 vystoupili) a 2 docenti 

(2 vystoupili). 

Celkem první den vystoupilo 15 vystupujících (3 z jiných institucí než VŠFS). 

Nejvíce byly diskutovány příspěvky F. Zicha, J. Vostatka, R. Valenčíka, V. Pavláta, J. 

Mertla, D. Byčánkové, L. Knihové a Š. Hronové. 

Cílem 19. ročníku konference v návaznosti na předcházející bylo přispět k 

identifikování specifik současné přelomové doby a na základě toho prezentovat komplex 

reforem, které jsou nezbytné k tomu, aby byla překonána úskalí setrvačného vývoje a 

otevřen prostor pro nový typ ekonomického růstu založený na rozvoji schopností 

člověka. 
Jednou z hlavních otázek konference a následného workshopu byla otázka reálnosti využití 

zavedení plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného 

průběžného systému penzijního pojištění jako ekonomického základu rozvoje odvětví 

produktivních služeb a tím i odstartování komplexních reforem ke změně charakteru 

ekonomiky. Velmi podrobné prodiskutování konkrétních otázek pak umožnilo zdařilé 

vystoupení na pracovní konferenci na téma: Důchodová reforma - jak dál?, kterou pořádala 

Odborná komise pro důchodovou reformu. Zde uvedu jen jednu z myšlenek, která na 

uvedené akci oslovila odbornou veřejnost. Existuje názor (obava), že prodloužení doby 

produktivního uplatnění starších lidí, ke kterému postgraduální nadstavba penzijního systému 

motivuje, může být na úkor uplatnění mladších lidí. To je ovšem velmi mylná představa, 

která vyplývá z nedostatku konkrétních zkušeností, pokud jde o to, co tvoří hlavní zdroje 

inovačního potenciálu společnosti. Tímto zdrojem a současně i oporou je týmová práce. Při 

týmové práci je naprosto zásadní otázkou mezigenerační spolupráce, mezigenerační 

komplementarita a mezigenerační přenos poznatků provázaných se zkušenostmi. 

Kvalitní týmy vytvářející hlavní část inovačního potenciálu společnosti jsou tří až 

čtyřgenerační (přičemž se pochopitelně role starších členů týmu mění, přecházejí z vůdčích 

pozic do poradenských pozic a působí v týmech ve více "rozvolněném" režimu. Pro uchování 

a rozvoj inovačního potenciálu země má podpora týmovosti (které v současné době naše 

univerzity, jako hlavní producenti lidského kapitálu, věnují zcela nedostatečnou pozornost) 

naprosto zásadní význam. 

Sborník obsahuje příspěvky, které byly doporučeny programovým výborem, recenzovány 

anonymně dvěma nezávislými recenzenty, doporučeny k publikování a upraveny dle 

připomínek recenzentů.  
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SCOPE FOR INCREASING HEALTH-CARE EFFICIENCIES TO 

RETAIN HUMAN CAPITAL 

 

MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Z HLEDISKA UCHOVÁNÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU 
 

Dagmar Byčánková 

 

Abstract 

Two approaches to increasing health-care efficiencies are analysed: the “top-down” approach 

focusing on improved process and quality management, as followed by the US Accountable 

Care Organizations Initiative, and the “bottom-up” approach, as followed by a  Czech 

counseling service for civilisation disease treatment that applies a biochemical-health focused 

“technology” in prevention and treatment. Following up on the latter approach, four scenarios 

are outlined showing how the funding principles of Human Capital Contracts could be 

applied to remunerating health-care providers for the services rendered. A few ways of 

encouraging a health-protecting behaviour in the population are suggested, includig a tax 

deductibility of all or part of the private health-care spending.  

 

Key words 

Health care, Accountable Care Organizations, homocysteine, Human Capital Contracts 

 

JEL Classification: I13, I18, H51 

 

When talking about retaining health as part of the human capital, we come across the fact that 

nowadays, medical professionals make money on treating ilnesses rather than keeping 

patients healthy. Before engaging in a brainstorming to produce ideas about how to shift their 

focus, we may first want to look at existing examples of efforts in health care that focus more 

on quality and prevention, and to evaluate their outcome. For that purpose, this contribution 

presents an initiative launched under the US Patient Protection and Affordable Care Act 

(„Obamacare“) and a Czech counseling service for civilisation disease treatment. The 

former initiative follows a top-down approach while focusing on improved process and 

quality management, the latter follows a bottom-up approach focusing on one process.  

 

1. Top-Down Approach: U. S. Accountable Care Organizations Improving Process and 

Quality Management 

 

The Affordable Care Act
1
 (“Act”) was adopted in March 2010, and its various provisions 

took effect between 2010 and 2013. The 900 pages long Act, apart from extending state-

funded Medicaid
2
 insurance to larger parts of population, provides for numerous preventive-

care measures. These include among others: 

– Preventive Services Task Force: the Task Force reviews the scientific evidence related 

to the effectiveness and cost-effectiveness of clinical preventive services so as to develop 

recommendations for the health care community, 

– personalized prevention plans: individuals at risk of 5 leading diseases in the US can 

use a dedicated website to draw up their own prevention plan, 

                                                 
1
 Patient Protection And Affordable Care Act, Public Law 111–148, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf 
2
 Medicaid is a state health insurance program for low-income people. 
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– school-based health centers,  

– Medicare
3
 coverage of annual „wellness“: the annual prevention-focused visit offers 

the patient a personalised prevention plans, incl. a screening schedule for the next 5–10 years, 

a list of risk factors and conditions for which prevention interventions are recommended or 

are underway, and a list of treatment options and their associated risks and benefits, 

personalized health advice and a referral, as appropriate, to health education or preventive 

counseling services or programs aimed at reducing identified risk factors and improving self- 

management, 

– healthy aging program targeting people aged 55–64,  

– nutrition labeling of menus at chain restaurants,  

– providing at-risk populations who utilize community health centers with an 

individualized wellness plan (nutritional counseling, a physical activity plan, alcohol and 

smoking cessation counseling and services, stress management, dietary supplements that have 

health claims approved by the Secretary) that is designed to reduce risk factors for 

preventable conditions, 

– technical assistance to employer-based wellness programs,  

– childhood obesity demonstration project.  

 

1.1. Shared Savings Program 

Out of those numerous initiatives, the present contribution focuses on statistics available on 

the Shared Savings Program
 4,5

 (“program”) introduced by Section 3022 of the Act, and on 

how Accountable Care Organizations (“ACOs”) participating in the program have been 

faring.  

ACOs are groups of doctors, hospitals, and other health care providers, who come together 

voluntarily to give coordinated high quality care to Medicare patients. The goal of the 

coordination is to i) reduce growth in expenditure (through cutting out unnecessary 

duplicaiton of services), ii) avoid medical errors and iii) ensure quality care especially of the 

chronically ill. The approach chosen therefore is to improve the process and quality 

management.  

ACOs enter into a 3-year agreement with the Medicare administrator, a part of the 

Department of Health and Human Services called “Centers for Medicare and Medicaid 

Services” (“CMS”). CMS develops an annual expenditure benchmark for a given ACO for 

each agreement year (“performance year”). The benchmark is based on the 3 years 

preceding the 1st performance year. If an ACO i) generates savings that exceed the 

minimum savings rate fixed by CMS, and ii) meets quality requirements, it receives a part 

of the savings it generated.  

ACOs have to choose from 3 options, out of which option 1 (“Track 1”) is currently used by 

the vast majority of ACOs, while option 3 (“Track 3”) is not used at all: 

Track 1: ACO can only share up to 50% of all the savings it generates, but it is not liable for 

shared losses if it fails the benchmark. The payment of the shared savings (“performance 

payment”) is capped at 10% of the updated benchmark for the given year. 

                                                 
3
 Medicare is a state health insurance program for people aged 65 or more, people under age 65 with certain 

disabilities, and people of all ages with End-Stage Renal Disease (permanent kidney failure requiring dialysis or 

a kidney transplant). A premium is to be paid to benefit from Medicare.  
4
 https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-

Payment/sharedsavingsprogram/index.html?redirect=/sharedsavingsprogram/ 
5
 Final Rule of the Medicare Shared Savings Program and Accountable Care Organizations, effective on 

3 January 2012: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-02/pdf/2011-27461.pdf 

 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/index.html?redirect=/sharedsavingsprogram/
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/index.html?redirect=/sharedsavingsprogram/
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-02/pdf/2011-27461.pdf
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Track 2: ACO may share up to 60% of savings and up to 60% of losses (based on good 

quality parameters, not less than 40% of losses). The performance payment is capped at 15% 

of the benchmark, shared losses are capped at 5% of the benchmark in performance year 1, 

7.5% in performance year 2, and 10% of the benchmark from performance year 3 onwards. 

Track 3: ACO may share up to 70% of savings and up to 75% of losses (based on good 

quality parameters, not less than 40% of losses). The performance payment is capped at 20% 

of benchmark, shared losses are capped at 15% of the benchmark. 

 

1.1.1. Expenditure benchmark 

The benchmark is an estimate of what the total Medicare Fee-For-Service expenditures on 

hospital and medical insurance (doctors’ services, outpatient care) for the assigned ACO 

beneficiaries would be in the absence of the ACO, even if all of those services were not 

provided by providers or suppliers in the ACO. The benchmark takes into account beneficiary 

characteristics. The benchmark is updated by the projected absolute amount of growth in 

national per capita expenditures for those services under the original Medicare Fee-For-

Service Program.  

Assigning beneficiaries to an ACO, calculating the expenditure benchmark
6
, and scoring the 

quality criteria
7
 are subject to comprehensive methodologies. 

 

1.1.2. Minimum savings / loss rate (MSR, MLR) 

MSR (MLR) is a percentage of the benchmark that ACO savings (loss) must meet or exceed 

in order to qualify for shared savings (to be liable for shared loss) in any given year.  

ACOs share in all savings, not just the amount of savings that exceeds the MSR, up to the 

performance payment limit. Similarly, ACOs with expenditures meeting or exceeding the 

MLR share in all losses, up to a loss sharing limit. 

In Track 1, ACOs with smaller populations of patients (and thus more variation in 

expenditures) have a larger MSR. ACOs with larger populations (and thus less variation in 

expenditures) have a smaller MSR
8
.  

In Tracks 2 and 3, ACOs have a choice between a symmetrical MSR/MLR from 0.0 percent 

to 2.0 percent in increments of 0.5 percent, or an MSR/MLR that varies based upon the 

number of beneficiaries assigned to the ACO.  

 

1.1.3. Quality criteria 

After performance year 1, ACOs are to accurately and completely report on quality criteria to 

meet the quality condition. From performance year 2 onwards, ACOs have to perform on 

most of those criteria as well.  

To earn quality points for each measure, ACOs must achieve a quality performance 

benchmark (performance rate). Quality benchmarks are stipulated for each percentile (30th–

90th percentile). For some quality measures, the higher the value, the better quality (e.g. 

immunization), for some, the lower the rate, the better the quality (e.g. readmissions of 

patients with all conditions)
9
.  

                                                 
6
 https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-

Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/Shared-Savings-Losses-Assignment-Spec-V4.pdf 
7
 https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-

QM-Benchmarks-2016.pdf 
8
 E.g.: With 5,000–5,999 assigned beneficiaries, MSR = 3.9–3.6 %, with 9,000–9,999 beneficiaries, MSR = 3.1–

3.0%, with 60,000 and more beneficiaries, MSR = 2 %. 
9
 Medicare Shared Savings Program Quality Measure Benchmarks for the 2016 and 2017 Reporting Years, 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-

QM-Benchmarks-2016.pdf 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/Shared-Savings-Losses-Assignment-Spec-V4.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/Shared-Savings-Losses-Assignment-Spec-V4.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-QM-Benchmarks-2016.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-QM-Benchmarks-2016.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-QM-Benchmarks-2016.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/MSSP-QM-Benchmarks-2016.pdf
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In the observed period 2012–2015, 33 quality measures
10

 were to be reported on. Those 

measures are described as follows: 

1. Getting Timely Care, Appointments, and Information 

2. How Well Your Doctors Communicate  

3. Patients’ Rating of Doctor  

4. Access to Specialists  

5. Health Promotion and Education  

6. Shared Decision Making  

7. Health Status/Functional Status 

8. Risk Standardized, All Condition Readmissions 

9. Ambulatory Sensitive Conditions Admissions: Chronic Obstructive Pulmonary

 Disease or Asthma in Older Adults 

10. Ambulatory Sensitive Conditions Admission: Heart Failure 

11. Percent of PCPs who Qualified for EHR Incentive Payment 

12. Medication Reconciliation 

13. Falls: Screening for Fall Risk 

14. Influenza Immunization 

15. Pneumococcal Vaccination 

16. Adult Weight Screening and Follow-up 

17. Tobacco Use Assessment and Cessation Intervention 

18. Depression Screening 

19. Colorectal Cancer Screening 

20. Mammography Screening 

21. Proportion of Adults who had blood pressure screened in past 2 years 

22. Hemoglobin A1c Control (HbA1c) (<8 percent)
11

 

23. Low Density Lipoprotein (LDL) (<100 mg/dL) 

24. Blood Pressure (BP) < 140/90 

25. Tobacco Non Use 

26. Aspirin Use 

27. Percent of beneficiaries with diabetes whose HbA1c in poor control (>9 percent) 

28. Percent of beneficiaries with hypertension whose BP < 140/90 

29. Percent of beneficiaries with IVD with complete lipid profile and LDL control  

< 100mg/dl 

30. Percent of beneficiaries with IVD who use Aspirin or other antithrombotic 

31. Beta Blocker Therapy for LVSD  

32. Drug Therapy for Lowering LDL Cholesterol 

33. ACE Inhibitor or ARB Therapy for Patients with CAD and Diabetes and/or LVSD 

 

For 2016 and 2017 performance years, 7 more measures are introduced
12

.  

Full list of the quality measures, differentiated by doctors’ specialisation, is protected by 

copyright of the American Medical Association for use outside the US
13

. Therefore, it cannot 

be established from the open sources, how e.g. a decease of a patient is treated in the quality 

reporting.  

                                                 
10

 https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO-

Shared-Savings-Program-Quality-Measures.pdf 
11

 Quality measures 22–26 only concern at-risk population diabetes, see footnote 10.  
12

 See footnote 8. Examples include all-cause unplanned admissions for patients with diabetes/heart 

failure/multiple chronic conditions, Statin therapy for the prevention and treatment of cardiac vascular disease, 

depression remission at 12 months, and documentation of current medications in the medical record.  
13

 https://www.cms.gov/apps/ama/license.asp?file=/PQRS/downloads/PQRS_2016_Measure_List_01072016.xls 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO-Shared-Savings-Program-Quality-Measures.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO-Shared-Savings-Program-Quality-Measures.pdf
https://www.cms.gov/apps/ama/license.asp?file=/PQRS/downloads/PQRS_2016_Measure_List_01072016.xls
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1.1.4. Reporting on quality measures 

The measures are reported through a combination of a web interface
14

 and surveys on 

patients’ experience of care. The remaining data is extracted by CMS from claims and 

administrative data. ACOs have to select and pay for a CMS-certified vendor to administer 

the patient survey and report the results
15

. 

 

1.1.5. Financial assistance by advance payments 

As the overview shows, ACOs incur extra fixed and variable financial cost, as well as 

non-financial cost to participate in the progamme, as they have to set up the cooperation 

structure, IT systems, reporting mechanisms, hire new staff for care coordination, etc. To help 

smaller ACOs with less access to capital, the so-called Advance Payment Model
16

 has been 

established. Selected applicant ACOs receive (i) an upfront fixed payment, (ii) an upfront 

variable payment based on the number of its historically-assigned beneficiaries, and (iii) a 

monthly variable payment based on the number of the historically-assigned beneficiaries. 

Those advance payments are to be repaid from the future shared savings the ACOs earn. No 

payments are due by ACOs after agreement termination.  

 

1.1.6. Statistics of the first completed performance years
17 

Before evaluating the performance statistics for the first 3 performance years, it is worth 

noting that CMS’ median estimate of the financial impact from implementation of the Shared 

Savings Program, for years 2012 through 2015, was a net savings (after bonus payments) of 

470 million USD. Furthermore, CMS estimated a median impact of 1.31 billion USD in 

bonus payments between 2012 and 2015
18

.  

A summary of the conclusions resulting from the statistics is presented in Table 1. 

 

 

                                                 
14

 https://www.cms.gov/medicare/quality-initiatives-patient-assessment-

instruments/pqrs/gpro_web_interface.html 
15

 https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-

Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO_Quality_Factsheet_ICN907407.pdf 
16

 https://innovation.cms.gov/initiatives/Advance-Payment-ACO-Model/ 
17

 https://data.cms.gov/browse?category=ACO&utf8=%E2%9C%93 
18

 Final Rule of the Medicare Shared Savings Program and Accountable Care Organizations, see footnote 5. 

https://www.cms.gov/medicare/quality-initiatives-patient-assessment-instruments/pqrs/gpro_web_interface.html
https://www.cms.gov/medicare/quality-initiatives-patient-assessment-instruments/pqrs/gpro_web_interface.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO_Quality_Factsheet_ICN907407.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/Downloads/ACO_Quality_Factsheet_ICN907407.pdf
https://innovation.cms.gov/initiatives/Advance-Payment-ACO-Model/
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Table 1: Shared Savings Program, summary of ACOs’ performance in first 3 performance years 

 Performance year / 

Indicator 

1
19

,
20

 (starting years 2012, 

2013) 

2014
21

 2015
22

 

A
C

O
s 

Participating ACOs 220 

(114 joined in Jan. 2012,  

106 joined in Jan. 2013) 

333 

(119 joined in Jan. 2014) 

392 

(89 joined in Jan. 2015) 

Of which Track 1 215 330 389 

Of which Track 2 5 (shared loss flat 5%) 

Of which 1 shared loss of  

–3.99 mil. $ 

3 

Of which 2 earn savings 

3 

Of which 1 earns savings 

Of which Track 3 0 0 0 

Of which  

Advance Payment Model 

 

36 

Of which 8 earn savings that can 

be recouped 

 

35  

Of which 13 earn savings that 

can be recouped 

 

33 

Of which 11 earn savings that 

can be recouped 

B
en

ef
ic

ia
ri

es
 

p
o
p

u
la

ti
o
n

 

Assigned beneficiaries Range <3 946; 139 369>  

Avg. 16 706 

Median 11 383 persons 

Range <3 498; 135 350> 

Avg. 16 005 

Median 11 219 persons 

Range <513; 149 633> 

Avg. 18 547 

Median 12 545 persons 

 

Total benchmark minus 

total actual expenditure 

233 595 733 $  291 477 826 $ 429 254 690 $ 

 

as % of total benchmark 0.55% 0.55% 0.59% 

                                                 
19

 Performance year 1 = 21 or 18 months for ACOs starting 2012, 12 months for ACOs starting in 2013. 
20

 Complete statistics of performance year 1 are available at: https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/yuq5-65xt 
21

 Complete statistics of performance year 2014 are available at: https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/ucce-hhpu 
22

 Complete statistics of performance year 2015 are available at: https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/x8va-z7cu 

 

 

https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/yuq5-65xt
https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/ucce-hhpu
https://data.cms.gov/ACO/Medicare-Shared-Savings-Program-Accountable-Care-O/x8va-z7cu
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Expenditure savings 

range (assigned 

population) 

–44.3% (benchmark failed;  

10 257 persons);  

+18.6% (benchmark exceeded; 

6 068 persons) 

–13.39% (benchmark failed; 

3 498 persons); 

+16.3% (benchmark exceeded; 

6 245 persons) 

–31.84% (benchmark failed; 

513 persons); 

+19.39% (benchmark exceeded; 

7 777 persons) 

 

Expenditure savings 

average; median 

0.44% of benchmark; 

0.2% of benchmark 

0.57% of benchmark; 

0.45% of benchmark 

0.66% of benchmark; 

0.14% of benchmark  

 

Savings target achieved 

by 

58 ACOs 92 ACOs 120 ACOs 

 Of which: failed on 

quality reporting 

6 ACOs 6 ACOs 1 ACO  

 i.e. Savings shared by 52 ACOs (24%) 86 ACOs (25.8%) 119 ACOs (30.4%) 

 Shared savings total  315,908,773 $ 341,246,303 $ 645,543,866 $ 

 Shared savings range 

(assigned population) 

<28,338,705 $; 1,105,090 $> 

(34,430; 7,550 persons) 

<22,723,305 $; 663,464 $> 

(40,911; 3,857 persons) 

<41,912,527 $; 855,553 $>  

(50,055; 1,307 persons) 

 Shared savings average; 

median 

6,075,169 $; 

4,379,661 $ 

3,967,980 $; 

3,064,039 $ 

 

 

5,424,738 $; 

3,644,035 $ 

 Shared loss –3,986,552 $ 0 $ 0 $ 

 Outcome for State: 

Actual expenditure 

savings minus paid 

share in savings plus 

received share in loss 

–86,299,592 $ –49,768,477 $ –216,289,176 $ 

Source: own creation based on Medicare Shares Savings Program ACOs data available at https://data.cms.gov 

 

https://data.cms.gov/
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1.1.7. Evaluation  

So far, the program appears to have been a good deal for the successful ACOs in financial 

terms, while the State incurred a net loss of roughly –352.36 million USD. Due to losses 

generated by ACOs, the State had to reimburse more of the savings than what has been 

economised in total.  

There may be many reasons why the anticipated net savings did not materialise. The actual 

results may indicate, among others, that 

– there is not much real „splurging“ in the system,  

– savings generated by an improved process management (cutting duplications) are 

compensated by increased cost of preventive measures (e.g. immunization); this, in turn, 

would indicate that there is a natural limit to saving efforts following such an approach, while 

such a limit could be broken by e.g. cheaper or less medication, shorter treatment durations, or 

use of nursing robots, in other words, by technological changes, 

– 3 years are insufficient to increase the efficiency as desired. 

 

A thorough statistical analysis would reveal more about links between population size and 

savings potential, and probably a correlation between a geographic area and the health care 

spending modified by social and/or natural environment factors. Such an analysis should be 

complemented by a factual analysis of e.g. 10 best performing and 10 worst performing 

ACOs that would reveal the importance of the art of treating, i.e. of the human factor. Data for 

such a factual analysis are, however, not available from open sources. Critical importance is 

to be attributed to the condition of the assigned patients. It would be a task for physicians to 

establish whether the reported quality measures do correspond to actual health and care-

quality improvements. 

Coming back to the economic aspects: Based on the growing success rates of ACOs – i.e. 

capability of ACOs joining the program in the same year to meet the expenditure benchmark 

and to participate in the savings –, it can be expected that over time, the program on the whole 

will generate a positive savings. Table 2 provides a quick overview of the success rates of the 

various ACOs “birth years”. 

 

Table 2: Percentage of ACOs sharing earnings among ACOs joining the programme in 

the same year 

 Performance year 1 2014 2015 

Starting year 2012 28% 

(1 ACO shared loss) 

35.1% 42% 

Starting year 2013 18.9% 25.2% 37.4% 

Starting year 2014 n.a. 17.6% 21.4% 

Starting year 2015 n.a. n.a. 21.3% 

Source: own creation based on Medicare Shares Savings Program ACOs data available at 

https://data.cms.gov 

 

https://data.cms.gov/
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2. Botom-Up Approach: Counseling Service for Civilisation Diseases and Change of 

“Technology” in Primary Prevention Care 

 

To demonstrate ways of increasing health-care efficiency while following a bottom-up 

approach and focusing on a qualitatively different method of prevention, the example of the 

Counseling Service for Civilisation Disease Treatment (Poradna pro léčbu civilizačních 

chorob) at R.M.A. Centrum in Prague
23

 („Counseling Service“) will be presented.  

 

2.1.1. Homocysteine and vitamins B 

The preventive-care method is based on the scientific evidence that a metabolic dysfunction 

leading to increased levels of a toxic substance called homocysteine („Hcy“) is an 

independent risk factor of a number of civilisation diseases. A selection of publications can 

be consulted for more information about links between elevated blood concentrations of Hcy 

and a higher risk of i) cardiac vascular diseases (“CVD”), stroke and deep vein thrombosis
24

, 

ii) cancer
25

, iii) Alzheimer´s disease
26

, iv) stroke
27

, v) depression
28

, v) Crohn´s disease
29

. 

Links between higher intake of Folate, Vitamin B6 and Vitamin B12, and the risk reduction of 

a number of civilisation diseases before their developing are summarised e.g. by the Harvard 

School of Public Health
30

 Positive influence of Vitamin B12 intake on normal Hcy 

metabolism has been established by the European Food Safety Authority in a scientific 

opinion
31

. 

For the sake of accuracy, it needs to be stated that the topic of Hcy and vitamins B lowering 

Hcy levels is presented as controversial by some medical professionals and researchers. This 

may relate to the fact that vitamin complexes cannot be patented as medical preparations, and 

that the reduction of certain widespread health risks eliminates a part of physicians’ and the 

pharmaceuticals industry’s business.  

 

2.1.2. Workflow and price 

The Counseling Service has a track record of preventing, treating, and reducing risks of a 

number of civilisation diseases. According to its own website, the Counseling Service helps 

healing CVD, ulcerous disease of stomach and duodenum, ulcerous colitis, Crohn´s 

disease, Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, multiple sclerosis, migraines, 

ostheoporosis, blood-formation dysfunction, immunity dysfunctions, high-risk 

pregnancy and others. It claims that keeping the Hcy level within healthy limits helps to 

reduce the risk of those diseases, while the risk reduction of CVD corresponds to 62%
32

. 

A restoration of biohemical health, achieved through the supply of vital vitamins and minerals 

insufficiently represented in the natural nutrition, plays a pivotal role in the treatment. The 

basis for the treatment protocol is the fact that with a lack of vitamins B, Hcy cannot be 

                                                 
23

 http://www.rmacentrum.cz/ 
24

 American Journal of clinical nutrition: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3001846/#CR6 
25

 Clinica Chimica Acta, Vol. 322, Issues 1-2, August 2002: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12104077 
26

 The American Journal of Clinical Nutrition: http://ajcn.nutrition.org/content/82/3/636.full; The Lancet 

Neurology: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849121 
27

 Journal of the American Heart Association, February 2009, 40, p. 1365-1372: 

http://stroke.ahajournals.org/content/strokeaha/40/4/1365.full.pdf 
28

 Biological Psychiatry – A Journal of Psychiatric Neuroscience and Therapeutics: 

http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(05)01214-X/abstract?cc=y= 
29

 The American Journal of Gastroenterology: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11151883 
30

 Harvard School of Public Health: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamin-b/ 
31

 EFSA Journal: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1756/epdf 
32

 http://www.rmacentrum.cz/nadstandardni-preventivni-programy/program-snizeni-rizika-civilizacnich-

onemocneni/ 

http://www.rmacentrum.cz/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3001846/#CR6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12104077
http://ajcn.nutrition.org/content/82/3/636.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849121
http://stroke.ahajournals.org/content/strokeaha/40/4/1365.full.pdf
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(05)01214-X/abstract?cc=y
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11151883
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamin-b/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1756/epdf
http://www.rmacentrum.cz/nadstandardni-preventivni-programy/program-snizeni-rizika-civilizacnich-onemocneni/
http://www.rmacentrum.cz/nadstandardni-preventivni-programy/program-snizeni-rizika-civilizacnich-onemocneni/
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metabolised to a harmless substance, it turns toxic while concentrating in the blood and 

affects metabolical processes in cells, thus opening the way to the development of a number 

of civilisation diseases. 

The Counseling Service’s workflow is organised as follows: an initial appointment is made 

for a fasting-blood analysis to establish the Hcy level. The analysis is followed by a 

consultation with a medical doctor during which the Hcy level established is evaluated and 

risk factors for civilisation diseases are identified. Based on the analysis results, the patient is 

prescribed a specific combination of vitamin preparations for 6-8 weeks
33

. Subsequently, a 

control blood analysis and consultation are carried out.  

– If the patient has a normal metabolic response to the vitamin preparations, i.e. if the 

Hcy level has been satisfactorily reduced during those 6-8 weeks, the patient receives long-

term nutritional and lifestyle recommendations, and it is normally sufficient to schedule the 

next control blood analysis and consultation in 2 years’ time.  

– If the control analysis reveals a dysfunctional metabolic response in the patient (a 

lower vitamins absorption) which is considered to be as an extremely high-risk factor, an 

individualised treatment follows until a final solution is found and the disease risk is reduced 

satisfactorily
34

.  

Apart from the general information of a 62% risk reduction for CVD, the Counseling Service 

does not publish any statistics or estimates of the treatment success in the form of a complete 

healing, cessation or reduction of medication, or prevention of a surgery within a given 

diagnosis group. Internal sources detailing the work and success rates of the Service cannot be 

cited for copy-right reasons. Nevertheless, it can be assumed that an examination and 

disease risk identification at an early age has a great potential to save treatment cost for 

a substantial part of diagnosed civilisation diseases.  

The price per medical examination and consultation is 1,600 CZK
35

 (i.e. min. 3,200 CZK 

in year one in total, min. 1,600 CZK per year on average), the price of a 2-month-dosis of 

vitamin B preparation is, depending on the dosage, max. 1,768 CZK
36

. Considering the 

prices and wondering about the savings potential such a treatment generates, we can consult 

the largest Czech health insurer’s data.  

 

2.1.3. Savings estimate 
To present a rough estimate of the cost saved in individual cases, the most recent data of the 

largest Czech health-care insurer, Všeobecná zdravotní pojišťovna
37

, are presented below: 

  

                                                 
33

 Idem, http://www.karelerben.cz/homocysteine-prakticke-poznatky-vysetreni  
34

 http://www.karelerben.cz/homocysteine-prakticke-poznatky-vysetreni 
35

 Idem. 
36

 http://www.missiva.cz/produkty/doplnky-stravy/vitatonic-r-davkovany-doplnek-stravy 
37

 Czech Statistical Office only publishes average cost of selected groups of diagnoses per insurance taker.  

http://www.karelerben.cz/homocystein-prakticke-poznatky-vysetreni
http://www.karelerben.cz/homocysteine-prakticke-poznatky-vysetreni
http://www.missiva.cz/produkty/doplnky-stravy/vitatonic-r-davkovany-doplnek-stravy
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Table 3: Treatment cost attributable to diagnosis groups 
Thousand CZK 

Diagnosis group 

 

Average treatment cost
38

 per patient 

and year  

(net of prescription medication, flat fee, 

spas) 

CAD 10.00 

Other forms of heart diseases 15.56 

Hypertension diseases 1.15 

Cerebrovascular diseases 19.52 

Esophagus, stomach and duodenum diseases 2.57 

Enteritis, collitis (non-infectional disease) 15.17 

Ostheopathis, chondropatis 3.76 

Group comprising high-risk pregnancy  2.48 

Blood and blood-forming organs 7.47 

Diabetes mellitus 4.77 

Extrapyramidal disease and movement 

disorders (Parkinson’s disease) 

9.29 

Other degenerative nervous system diseases 

(Alzheimer’s disease) 

18.12 

Demyelinating central nervous system diseases 

(sclerosis multiplex) 

105.90 

Source: own creation based on VZP’s 2015 Statistics book 

 

The same source provides an insight into yearly medication cost not specifically attributable 

to one of the diagnosis groups above
39

: 

                                                 
38

 VZP, 2015 Statistics Book, https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/rocenky/rocenka-2015.pdf 
39

 VZP has confirmed that it does not produce even internal statistics or estimates of yearly average cost or cost 

ranges for the treatment of specific diagnoses.  

https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/rocenky/rocenka-2015.pdf
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Table 4: Cost of medication groups  
Million CZK 

Medication group Total medication cost per year 

Cardiovascular system
40

  

Agents acting on the renin-angiotensin 

system 

1,377.5 

Lipid modifying agents  1,243.5 

Beta blockers 319.2 

Antihypertensives 313.1 

Cardiac therapy 277.6 

Calcium channel blockers 275.1 

Diuretics 236.7 

Vasoprotectives 133.7 

Peripheral vasodilators 27.6 

Blood, blood forming organs  

Anticoagulant, Antithrombotic agents 1,526.7 

Hemostyptics, hemostatics 765.6 

Antianemics 327.9 

Parkinson’s disease  

Antiparkinsonics 306.9 

Alzheimer’s disease  

Psychoanaleptics 893.8 

Sclerosis multiplex  

Immunosuppressives 2,801.9 

Immunostimulants 1,319.8 

Ostheoporosis  

Drugs for treatment of bone diseases 383.8 

Sex hormones and modulators of the genital 

system  

146.6 

Diabetes  

Drugs used in diabetes 2,696.1 

Migraine  

Analgetics 520 

Crohn’s disease  

Antidiarrheals, intestinal 

antiinflammatory/antiinfective agents  

240.0 

(+ Antibiotics, immunosuppressives, and 

others) 

 

Source: own creation based on VZP’s 2015 Statistics book 

 

To complete the picture, prices of selected surgery interventions per patient attributable to the 

above diagnosis groups, as presented in VZP’s 2015 statistics, are shown below.  

                                                 
40

 Assignment of medication groups to diagnosis groups was referred from ATC groups presented by State 

institute for Medicines Control (Státní ústav pro kontrolu léčiv), 

http://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php?current=B#B 

http://www.sukl.cz/modules/medication/atc_tree.php?current=B#B
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Table 5: Average cost of selected interventions 
Thousand CZK 

Type of intervention Average cost per patient 

PTCA (Baloon angioplasty) of 1 coronary 

artery 

119.50 

PTCA of more coronary arteries, or 

repeated PTCA of the same artery 

161.12 

Selective coronarography of 1 artery (or of 

bypass) 

187.32 

Idem, 2 arteries 98.77 

Combined surgery on heart and thoracic 

aorta, first surgery 

436.39 

Idem, repeated surgery 637.54 

Source: VZP’s 2015 Statistics book 

 

The work of the Counseling Service is not covered by health insurance, although it saves 

health insurance providers and patients alike presumably substantial funds: While insurers 

economise on future examinations and treatment procedures, patients save their out-of-pocket 

expenses, retain their work income, and avoid the non-financial cost of suffering, side-effects 

from the medication, and life-quality reduction.  

Considering the Human Capital Contracts („HCC“) as a means of funding health care, we can 

see that a preventive-care model, as followed by the Counseling Service, would be a very 

good candidate for an even lucrative HCC funding.  

 

2.1.4. HCC funding 

Let us picture a potential HCC funding model for a treatment and preventive care service 

(“TPCS”) modelled by the Counseling Service mentioned above. Based on the service 

received, let us categorise the clients into 4 groups:  

1.  medicated patients with established diagnoses who retain their work income,  

2.  medicated patients on disability linked to established diagnoses,  

3.  clients with relevant disease risks without manifested symptoms, and  

4. clients with negligeable disease risks without manifested symptoms.  

For the sake of briefness, the proposed funding principles are presented in a table.  
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1. Example of treatment A 

 

Table 6: Patient with medicated hypertension, retaining his work income 

Benefit of the treatment, if successful 1. Treatment cost saved, and 

2. Higher quality of life 

Beneficiary 1. Patient, and 

2. His health insurer 

Trigger of payment obligation Generation of savings of out-of-pocket 

expenses, doctor consultation and 

medication cost related to hypertension 

Payment arrangements Split of payments between patient and 

health insurer should reflect their financial 

gain (savings); presumably, the patient’s 

part will be smaller 

Duration of payment obligation 1a. Limited period of time, or  

1b. Period in which savings of hypertension 

treatment continue to be generated 

Example of cost benchmark to measure the 

savings 

1a. Cost of hypertension treatment incurred 

over the 12 months preceding the start of 

the treatment at the centre, or  

1b. Cost of hypertension treatment incurred 

over the previous calendar year 

Amount of payments 1a. Percentage of the savings, or  

1b. Flat fee, 

2. Possibly combined with a flat fee 

reflecting improved quality of life 

Option if no participation of health insurer  Tax-deductibility of the patient´s payments 

Option if no savings generated Small fee due to TPCS 

Source: own creation 

 

Should a participation by the health insurer in the payments not be feasible, so that the patient 

would have to bear the whole burden, the scheme could still be made even financially 

attractive for the patient by making his payments tax deductable. The private cost of 

maintaining own Human Capital would thus be acknowledged, and the incentive to avoid the 

payment would likely to be reduced.  

Proposing a fair way of going about a situation when the treatment shows no effect is 

challenging, as long as the cause of the failure cannot be established. Although it can be 

assumed that medicated patients should be motivated in getting cured and in actively 

cooperating with TPCS, some of them may lack the discipline to follow the prescribed 

regime. Therefore, if the cause lies in the work of the TPCS, the TPCS should not receive any 

money. If the cause lies in the patient´s lack of discipline, TPCS should receive a 

remuneration anyway. Such a scheme would make sure that TPCS does not refuse to treat 

difficult conditions. However, proving who is to blame on a case-by-case basis is likely to be 

difficult. It appears therefore fair to make the patient to pay a small, tax-deductible fee after 

say 2 years from commencement of the treatment by TPCS. The TPCS gets a part of its cost 

covered, and the patient carries a bearable burden. 

This issue brings us to the general problem of rewarding health-protecting behaviour while 

penalising those who engage in health-degrading behaviour (e.g. drinking heavily, 

overeating, smoking) and who delegate the responsibility for their health to the community. In 
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my opinion, a solution would be to strengthen the financial motivation of health-insurance 

takers to protect their health. This could be done by  

(i)  adjusting the insurance premium to the insurance taker’s actual health risks 

(principal used in life insurance), or by 

(ii)  adjusting the level of the patient´s participation in the treatment cost to the level of 

self-inducement of the condition treated (principle used e.g. in civil responsibility 

insurance).  

Option (i) would imply less solidarity in the health-insurance system but it would be partly 

compensated by the tax-deductibility of the private spending on diminishing the health risks, 

option (ii) would imply more solidarity by penalising only self-induced, rather than 

congenital, health risks.  

On the whole, it can be assumed that a change in treatment funding conditions would bring 

about a change in the behaviour of the general population.  

 

2. Example of treatment B 

 

Table 7: Patient on disability, with medicated hypertension 

Benefit of the treatment, if successful 1. Patient’s financial gain corresponding to 

difference between work income and 

disability allowance (provided he can find a 

new work), and 

2. Treatment cost saved, and  

3. Higher quality of life 

Beneficiary 1. Patient, and 

2. His health insurer 

Trigger of payment obligation 1a. Generation of savings of out-of-pocket 

expenses, doctor consultation and 

medication cost related to hypertension, or 

1b. Patient’s return to work, 

whatever occurs earlier 

Payment arrangements Split of payments between patient and 

health insurer should reflect their financial 

gains/savings 

Duration of payment obligation 1. Limited period of time, or  

2. Period in which savings of hypertension 

treatment continue to be generated 

Example of cost benchmark to measure the 

savings 

Depending on payment trigger: 

1. Income from new work minus disability 

allowance, and/or 

2a. Cost of hypertension treatment incurred 

over the 12 months preceding the start of 

the treatment at the centre, or  

2b. Cost of hypertension treatment incurred 

over the previous calendar year 

Amount of payments 1a. Percentage of the savings, or  

1b. Flat fee, 

2. Possibly combined with a flat fee 

reflecting an improved quality of life 

Option if no participation of health insurer  Tax-deductibility of the patient‘s payments 
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(see above in 1) 

Option if no savings generated Small fee due to TPCS (reasoning see above 

in 1) 

Source: own creation 

 

Unlike example 1, income derived from the patient’s resuming work would have to be 

additionally taken into account to determine the triggering moment and the remuneration 

amount owed to the TPCS. Considering the patient’s initial disability, a deferral of the 

remuneration payments beyond the actual triggering moment could be envisaged. 

 

3. Example of preventive care A 

 

Table 8: Client with family history of diabetes with no symptoms of diabetes 

Benefit of the treatment, if successful Non-manifestation of diabetes 

The longer the non-manifestation period, the 

stronger the effect of prevention 

Beneficiary 1. Patient and  

2. His health insurer 

Trigger of payment obligation Fixed point in time after treatment, 

e.g. 2 years after treatment termination  

Payment arrangements Split of payments between patient and 

health insurer should reflect their financial 

gain (savings); presumably, the patient’s 

part will be smaller 

Duration of payment obligation Prolonged monitoring period over which 

diabetes does not manifest, 

e.g. 10 years  

 

Example of cost benchmark to measure the 

payment base 

Average yearly cost to treat diabetes, based 

on health insurer‘s statistics 

Amount of payments Rising in time, 

e.g. for the first 2 years, amount x would be 

due, in years 3–5, amount x+y would be 

due, in years 6–10 amount x+y+z would be 

due 

Option if no participation of health insurer Tax deductibility of patient‘s payments  

(see above in 1) 

Option if diabetes does manifest within 

monitoring period 

Small fee due to the TPCS  

(reasoning see above in 1) 

Source: own creation 

 

Considering the basis for the remuneration measurement, successful prevention of 

civilisation diseases might actually be the TPCS‘ most lucrative activity. 
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4. Example of preventive care B 

 

Table 9: Client with family history irrelevant in terms of civilisation diseases 

Benefit 1. Client‘s and his insurer‘s awareness of 

the low risk, and 

(2. Client‘s know-how relating to 

maintaining health) 

Beneficiary 1. Client, and 

2. His health insurer 

Trigger of payment obligation Completion of medical consultation 

Payment arrangement Payment due by health insurer only 

Duration of payment obligation One-off settlement  

Payment base Health insurer´s tariff for comprehensive 

blood analysis and annual regular medical 

check-up 

Amount of payment Payment based on health insurer’s tariff 

Source: own creation 

 

Hcy-level measurement is part of a standard blood analysis covered every year by health 

insurance. The nutritional context of Hcy levels is available online, rather than being an 

exclusive knowledge. Lifestyle and nutrition-related recommendations are to be made during 

the annual regular medical check-up. These facts justify a full health-insurance coverage of 

the checkup. Again, should such a change to the existing rules not be feasible, the fee paid 

could be made tax-deductible for the client.  

 

2.1.5. Consequences of information spreading 

Going one step further, let us question whether a TPCS could thrive for a long time if the 

news spread that sticking to simple nutritional recommendations substantially reduces certain 

major health risks. It can be assumed that over time, the majority of the TPCS´s clients would 

be medicated patients with serious conditions, as people without a manifested disease would 

tend to start following those recommendations themselves. A behaviour change reaching a 

critical mass of the population would ensue, with the probable consequence of changes in 

the health-care structure as we know it today.  

 

2.1.6. Evaluation  

Using the example of the Counseling Service, we can say that an optimal way to increase 

health-care efficiency and promote responsible health-protecting behaviour appears to involve 

a combination of the following: 

(i) spreading accurate and comprehensive information on effective prevention,  

(ii)  increasing financial participation in treatment of self-induced conditions (respiratory 

diseases in smokers, heart attacs in obese patients, liver damage caused by alcohol etc.) and/or 

adjusting health-insurance premiums to actual risks, and 

(iii) introducing tax-deductibility for the cost of at least some preventive and treatment 

measures funded privately by health-insurance takers. 
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3. Supplementary Contribution of Traditional and “Alternative” Techniques 

 

Cost-efficient prevention and treatment have a number of other avenues, e.g. the traditional 

Chinese medicine, ayurveda or homeopathy. Those techniques are generally not covered by 

health insurance, and are therefore crowded out of the market. The cost of their application 

generally corresponds to the doctor’s fee plus, or including medication price which is often 

much lower than that of industrial pharmaceuticals. To the author’s best knowledge, 

medication used by those medical schools is free of side effects, hence, it avoids subsequent 

(perpetual) cost to treat those side-effects.  

Another group of techniques comprises what can be called self-help techniques and 

applications, e.g. reiki, Schüßler salts, information based techniques, homeopathy for laymen, 

and many others. Self-help techniques are applied by trained non-physicians to treat minor or 

even major health issues. The author herself could successfully treat, or be treated with, 

hypertension, respiratory problems, back pain, rheumatic pain, colds, skin rash and other 

conditions, using some of those techniques. The cost of the application of those techniques 

generally corresponds to the training-course fee plus the time spent on training exercises and 

healing. Over time, those techniques, too, contribute to lessening the financial burden and to 

increasing the cost efficiency of health care. It would be interesting to see the effect of their 

wider use especially in older population.  

The above techniques have been on the rise despite the fact that their cost is not covered by 

health insurance or recognised for tax purposes. This suggests a growing dissatisfaction with 

the performance of the insurance-covered health care, and/or a growing motivation to invest 

into own disease prevention and treatment which is free of side effects.  

 

4. Conclusion 

 

The paper presents two prevention-focused approaches to increasing health-care efficiency.  

The approaches presented are not comparable by the same parameters. The first, top-down 

approach combining a better process coordination with quality improvements targets older or 

disabled Medicare patients without specialising on particular diseases, and it is well 

documented by publicly available statistics. The second, bottom-up approach focusing on the 

very „technology“ of care derived from biochemical findings targets all age groups, 

specialises in civilisation diseases, and its statistics are not publicly available.  

Lessons can be learned from both approaches. It appears that in the USA, 3 years on, 

incentivising expenditure savings and compulsory quality measures by letting physicians 

participate in the savings generated is effective in part only. This is the case despite the 

generous financial assistance, and the substantial methodological efforts to fine-tune the 

quality benchmarks and to calculate the savings potential.  

On the other hand, the identification of individual civilisation-disease risks at an early age, 

followed by targeted nutritional, life-style and treatment recommendations, appears to offer a 

greater savings potential. Statistical processing of the relevant data collected by the 

Counseling Service following such an approach, would, however, be necessary to quantify the 

precise economic effect.  

HCC as a funding mechanism does not appear to be entirely compatible with a general 

compulsory health insurance. This is so because the effects of the insurance taker’s private 

investment into his own health extend not only to the insurance taker himself but also to his 

health insurer who, however, does not participate in that investment. It needs to be seen 

whether that could be changed by legislation. However, an elegant solution that could do 

without insurer’s participation and even increase the financial attractiveness of privately 

financed medical measures would be to introduce tax-deductibility for that private 
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spending. Like with research, private studies or childcare, a tax deductibility of private 

medical investments would acknowledge the societal benefits of retaining the human capital. 

In the same vein, in the field of health insurance, health-protecting behaviour should be 

encouraged, ideally by adjusting the level of the patients’ participation in treatment cost 

to the level of wilful self-inducement of the condition treated (congenital health risks 

would not be penalised). Insurance takers would thus have the incentive of not allowing the 

risk to develop into a disease. In the alternative, insurance premiums could be adjusted to 

actual health risks, both congenital and self-induced ones. Tax deductibility of private 

spending on reducing those risks would partly compensate for the higher insurance price.  
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INVESTICE DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ 

 

INVESTMENT IN HIGHER EDUCATION 
 

Jan Červenka 

 

Abstract  

The paper focuses on investment in higher education from the perspective of the student. The 

aim is to verify the relationship between education levels and future earnings. Further risks 

are identified and factors, which are suitable for investment in higher education, are taken into 

account. The analysis is based on detailed information on salaries in various fields in the US, 

where the data are available in detail. 

The results fully confirm the positive correlation between income and education level. 

Invested time and money worth are justified by future earnings, even with considerable 

investment, that university studies in the United States involves. Risks associated with an 

investment in the selected major can be reduced by choosing an appropriate industry, 

universities and the use of various scholarships and financial aid. 

When evaluating individual majors, the student should take into consideration the 

comprehensive utility, including both financial and non-financial aspects. In this way, 

a balance between financial rewards, fulfillment and job satisfaction, may be found. 

 

Keywords  

Higher education, human capital, human capital contracts, income, opportunity costs, utility 

 

Abstrakt  

Příspěvek se soustředí na investice do vysokoškolského vzdělání z pohledu studenta. Cílem je 

ověřit vztah mezi úrovní vzdělání a budoucími příjmy. Dále jsou určena rizika a faktory, které 

je vhodné při investici do vysokoškolského studia brát v úvahu. Analýza je založena na 

detailních informacích o platech v jednotlivých oborech v USA, kde jsou tato data detailně 

k dispozici. 

Výsledky plně potvrzují pozitivní závislost příjmů na úrovni vzdělání. I při významné 

investici, kterou vysokoškolské studium v USA obnáší, se takto investované peníze a čas 

vyplatí. Rizika, která s investicí do žádaného oboru souvisí, lze omezit vhodným výběrem 

oboru, univerzity a využitím různých stipendií a finančních podpor. 

Při hodnocení jednotlivých oborů by student měl vycházet z komplexního užitku, 

zahrnujícího jak finanční, tak nefinanční aspekty. Tímto způsobem může dospět k rovnováze 

mezi finančním ohodnocením, seberealizací a uspokojením z práce. 

 

Klíčová slova  

Vysokoškolské vzdělání, lidský kapitál, kontrakty lidského kapitálu, výnos, náklady 

obětované příležitosti, užitek. 
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1. Úvod 

 

Vzdělání, zejména vysokoškolské, je z osobního hlediska nesporně velkou investicí, jak 

finanční, tak také časovou. Vzdělání je způsobem zhodnocení lidského kapitálu, které 

vyžaduje dlouhodobé intenzivní úsilí. K ceně vlastního vzdělání je třeba připočíst také 

významné náklady obětované příležitosti. Pro studenta, který v tomto případě vystupuje jako 

investor, jde o významné rozhodnutí. 

Ozývají se též hlasy, zda delší vzdělání znamená také lepší výchozí pozici, a zda jde 

o efektivně investovaný čas a peníze. Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft, Steve Jobs, 

zakladatel Apple, nebo Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Facebook jsou příklady 

velmi úspěšných osobností bez vysoké školy. Jedná se opravdu o alternativu pro každého? 

Příspěvek se věnuje hodnocení investice do vzdělání z pohledu studenta/investora. Hlavním 

cílem příspěvku je potvrzení hypotézy, předpokládající pozitivní vliv vzdělání na výši příjmů. 

Dalším cílem je zhodnocení kritérií a alternativ, které by měl student při svém rozhodování 

o investici do vzdělání brát v úvahu. 

 

1.1. Problém a metody 

Problém, kterému se příspěvek věnuje, je zhodnocení, zda se vyplatí investice do 

vysokoškolského vzdělání, nebo zda je výhodnější peníze čas a úsilí investovat alternativním 

způsobem. K tomuto účelu jsou vyhodnocena data o příjmech v jednotlivých oborech pro 

jednotlivé úrovně vzdělání.  

Analýzy vycházejí z dat o situaci v USA, neboť zde jsou dostupné nejpodrobnější informace 

o příjmech studentů po ukončení studia. 

Budeme-li brát vzdělání jako investici, můžeme využít standardní nástroje pro její hodnocení. 

Toto hodnocení je zaměřeno na části tzv. investičního trojúhelníku, tedy na výnos, likviditu 

a riziko investice. 

 

2. Přehled literatury 

 

Investicemi do lidského kapitálu se zabývá již Schultz ve svém článku „Investice do lidského 

kapitálu“
41

. Za nejvýznamnějšího popularizátora pojmu lidský kapitál je považován Gary S. 

Becker, který se různým aspektům lidského kapitálu hojně věnoval například v článcích: 

„Investice do lidského kapitálu“
42

 a „Věk lidského kapitálu“
43

, či v knize „Lidský kapitál“
44

. 

Otázku vzdělávání, jeho financování a návrhem změn systému školství se věnuje mimo jiné 

M. Friedman v eseji „Role vlády ve vzdělání“
45

 či v knize „Kapitalismus a svoboda“
46

. 

Reformy umožňující rozvoj a financování lidského kapitálu v kontextu celospolečenských 

změn řeší tým kolem R. Valenčíka. Průběžné analýzy a závěry lze najít v monografiích: 

„Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb“
47

 a „Čtvrtá průmyslová revoluce, 

nebo ekonomika produktivních služeb?“
48
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3. Výnos ze vzdělání 

 

Pokud má být vzdělání investicí, potom musí poskytovat výnos – zhodnocení vložených 

prostředků, času a úsilí. Prakticky všechny zdroje se shodují na pozitivním dopadu vzdělání 

na budoucí příjmy. Ve své práci „Ekonomická hodnota vysokoškolských oborů“
49

 autoři na 

datech z USA v letech 2009-2013 analyzují 137 skupin vysokoškolských oborů. Obory se liší 

průměrnými příjmy, ale ve všech případech vyšší vzdělání přináší vyšší průměrný příjem. 

Podobně je možné interpretovat závěry společnosti PayScale prezentované na stránce 

„Životní příjmy dle vysokoškolských titulů“
50

. Zde jsou k dispozici data z USA rozdělena 

podle oborů, stupně vzdělání a praxe. Tabulka 1 ukazuje průměrné platy v jednotlivých 

oborech dle úrovně vzdělání po 20 a více letech praxe (pro pole označené šedou nejsou 

k dispozici údaje): 

 

Tabulka 1: Průměrný roční plat dle úrovně vzdělání (tisíce USD za rok) 

 

Bez VŠ Bc. Mgr. PhD. 

Ekonomie   113 126 130 

Elektrotechnika 85 121 140 159 

Finance 50 101 149   

Fotografie 53 60     

Fyzika   121 127 147 

Grafický design 50 64 79   

Lidské zdroje 49 71 88   

Marketing 58 96 140   

Matematika 67 104 105 111 

Mikrobiologie   83 101 112 

Počítačová věda 78 117 134 150 

Počítačové informační systémy 67 100 118   

Projektové řízení   82 111   

Řízení podniku 57 82 120   

Statistika   107 117 172 

Stavební inženýrství 73 113 120   

Strojírenství 73 115 131   

Účetnictví 47 85 102   

Vedení vzdělávání     82 97 

Vzdělávání 44 66 72   

Zdroj: Lifetime Earnings of College Degrees. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-

salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings. 

 

Pro zviditelnění přínosu jednotlivých úrovní vzdělání ještě tytéž údaje vyjádřené jako 

procentuální nárůst za stupeň vzdělání: 

 

 

                                                 
49
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50
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Tabulka 2: Nárůsty průměrného platu se stupněm vzdělání 

 

Bc. Mgr. PhD. 

Ekonomie   12% 3% 

Elektrotechnika 42% 16% 14% 

Finance 102% 48%   

Fotografie 13%     

Fyzika   5% 16% 

Grafický design 28% 23%   

Lidské zdroje 45% 24%   

Marketing 66% 46%   

Matematika 55% 1% 6% 

Mikrobiologie   22% 11% 

Počítačová věda 50% 15% 12% 

Počítačové informační systémy 49% 18%   

Projektové řízení   35%   

Řízení podniku 44% 46%   

Statistika   9% 47% 

Stavební inženýrství 55% 6%   

Strojírenství 58% 14%   

Účetnictví 81% 20%   

Vedení vzdělávání     18% 

Vzdělávání 50% 9%   

Zdroj: Lifetime Earnings of College Degrees. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-

salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vyšší vzdělání přispívá k zvýšenému příjmu. Zdá se, že 

v USA je významné zejména bakalářské studium, které přináší nejvyšší procentuální nárůst 

příjmu. Graficky vyjádřené viz Graf 1 až 3: 



Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 27 – 

 

Graf 1: Ekonomické obory 

 
Zdroj: Lifetime Earnings of College Degrees. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-

salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings. 

 

Graf 2: Technické obory 

 
Zdroj: Lifetime Earnings of College Degrees. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-

salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings. 
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Graf 3: Ostatní obory 

 
Zdroj: Lifetime Earnings of College Degrees. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-

salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings. 

 

Na grafech je názorně zobrazeno, jakým způsobem vyšší vzdělání přispívá k vyšším příjmům.  

Dále je třeba z pohledu investora zodpovědět otázku, zda je výnos dostatečně vysoký, aby 

pokryl školné, náklady na studium a náklady obětované příležitosti. Náklady jsou skutečně 

vysoké – například University of California uvádí roční náklady pro nerezidenty včetně 

školného 60 900 USD, Harvardská univerzita je ještě dražší. Na druhou stranu lze získat 

různá stipendia a formy pomoci. Například zmíněná Harvardská univerzita doslova uvádí, že 

je díky těmto podporám: „pro 90 % amerických rodin cenově dostupnější, než státní škola“
51

. 

Jako náklad ušlé příležitosti můžeme uvažovat příjem, který by mohl student mít při práci se 

současnou kvalifikací. 

Z tohoto hlediska lze konstatovat, že se vzdělání vyplatí. I u málo placeného oboru, jako je 

vzdělávání, znamená bakalářské studium zásadní navýšení příjmu o celou polovinu! 

Vzhledem k nákladům jsou pro financování programů elitních univerzit vhodné dlouhodobé 

způsoby financování, zejména pokud by student platil plné školné. 

Otázkou je též míra oborové flexibility studenta jako investora. Z přísně finančního pohledu 

by bylo racionální zvolit dobře placený obor bez VŠ vzdělání raději, než studium s nižším 

očekávaným ohodnocením. Při studiu potom usilovat o přijetí na obory s nejvyšším výnosem. 

Ve skutečnosti však mnoho studentů zvolí raději méně placený obor, ve kterém očekávají 

větší seberealizaci. Tímto se zabývá kapitola 0. 

 

4. Likvidita a riziko 

 

Dalšími významnými kritérii jsou likvidita a riziko. Výnos ze vzdělání má tendenci narůstat 

s praxí a přinášet dlouhodobý příjem. Počáteční investice, zejména má-li student za 

vysokoškolské vzdělání platit, je veliká. Navíc náklady vznikají několik let před zajištěním 

příjmů. To pro mnoho studentů může znamenat závazek na pět až patnáct let. Z tohoto plynou 

též hlavní rizika. 
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4.1. Nedokončení studia 

V případech, kdy student nedokončí studium, nastane asi nejhorší situace – jsou zde náklady 

a nulový výnos. Na jednu stranu toto riziko může být pozitivní motivací k usilovnému studiu, 

na druhou stranu tato hrozba může od studia odradit i schopné studenty. 

Toto riziko lze zásadně omezit i v zemích jako jsou USA, kde lze studovat na státních školách 

či získat různé formy finanční pomoci. V České republice, kde je většina vysokoškolských 

programů bezplatná, je toto riziko omezeno na životní náklady a náklady obětované 

příležitosti. 

 

4.2. Neschopnost splácet půjčku 

I v případě úspěšného ukončení studia ještě mohou vzniknout problémy ať již v podobě 

zdravotních problémů, nezaměstnanosti a podobně. V takovém případě bude půjčka na 

vzdělání zásadní zátěží. Opět, tomuto riziku je možné předcházet zvolením vhodné školy, 

využitím různých stipendií, pojištěním rizika atp. 

Jedním ze slibných způsobů odstranění rizika jsou kontrakty lidského kapitálu, kdy je služba 

placena výměnou za budoucí výnosy z lidského kapitálu. S touto myšlenkou přichází již 

Milton Friedman v eseji „Role vlády ve vzdělávání“
52

. Toto téma dále podrobněji 

rozpracovává např. Baar
53

 a tým autorů v monografii „Perspektivy financování odvětví 

produktivních služeb“
54

. Některé praktické pokusy v USA víceméně selhaly. Kromě finanční 

krize, která znamenala konec pro nejznámějšího poskytovatele společnost MyRichUncle, se 

zdá být hlavním problémem nízká likvidita. Hlavní změnou u ostatních poskytovatelů
55

 bylo 

stanovení maximální doby splácení na tři roky. 

 

5. Mezní míra výnosu ze vzdělání 

 

Jak moc vzdělání je ještě přínosem a kdy již nic podstatného nepřináší? Ani zde není 

jednoznačná odpověď. Napovědět mohou opět data z PayScale – některé obory, například 

fotografie, nemají ani magisterské studium, jiné bez patřičného vzdělání zřejmě ani nelze 

provozovat, například mikrobiologii. Podobně doktorské studium je patrně nabízeno pouze 

u oborů, kde má vědecká činnost smysl. 

Zobecněním můžeme usuzovat, že vyšší školní vzdělávání má smysl tehdy, když může 

akademická sféra nabídnout další rozvoj. To je možné tam, kde se rozvíjením teoretických 

znalostí zvyšuje hodnota studenta více než praxí. U oborů praktických, jako třeba strojírenství 

či stavební inženýrství, bude zvyšování hodnoty více záviset na praktických zkušenostech. 

V tomto smyslu je vhodné k zamyšlení rozdělení znalostí na vědecké (centralizované) 

a praktické (rozptýlené)
56

, používané ekonomy rakouské školy. Zatímco vědecká znalost je 

obecně sdílena a tudíž k dispozici všem, kdo o ni mají zájem a vyvinou potřebné úsilí, 

praktická znalost je unikátní a do značné míry i subjektivní. Díky praktickým znalostem, 

utvářeným během života, unikátními zkušenostmi a způsobem jejich zpracování, mohou 

jednotlivci kreativně reagovat na situace a vytvářet inovativní řešení. 

Toto rozdělení má pro investora do vzdělání několik zajímavých úhlů pohledu. Za prvé, 

pomáhá určit nutnou míru vědeckých znalostí, potřebných pro úspěch ve zvoleném oboru. 

Dále napomáhá uvědomit si omezení vědeckých znalostí – to podstatné je jakým způsobem 
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jsou tyto informace využity v praxi! A v neposlední řadě je toto rozdělení povzbuzením pro 

aktivní tvoření unikátních nápadů a projektů. 

 

6. Výnos, užitek a trh 

 

Na první pohled je zřejmý rozdíl mezi výnosy různých oborů. Pro racionálního finančního 

investora by měl být nejvyšší výnos tím nejdůležitějším při rozhodování. Na druhou stranu 

v tomto případě jde o výběr činnosti, kterou bude zřejmě investor trávit značnou část svého 

času. Dobře placený obor, který by pro něho byl nesnesitelný, by pro takového investora 

znamenal jistě podstatně menší přínos než obor, ve kterém se dokáže realizovat. Navíc 

v oblíbeném oboru bude pravděpodobně podávat též mnohem lepší výkony. Z ekonomického 

hlediska je tedy třeba hodnotit spíše užitek, zahrnující všechny finanční i nefinanční faktory, 

než pouhý peněžní výnos. I proto je velký zájem také o obory, které nejsou zrovna dobře 

hodnocené. 

Při investování do vzdělání, stejně jako při jakékoliv jiné investici, je dobré brát v úvahu trh 

a jeho předpokládaný vývoj. Strategická úvaha nad situací na trhu a budoucími trendy může 

pomoci napovědět, které obory budou žádané a potenciálně dobře placené. Klíčem 

k budoucím vysokým výnosům budou buď vzácné znalosti, nebo poskytnutá hodnota, za 

kterou budou zaměstnavatelé ochotni platit. I zde lze též nalézt potvrzení Parretova pravidla – 

méně než dvacet procent pracovníků získává více než osmdesát procent příjmů! 

 

7. Omezení a alternativy 

 

Tato práce je založena na informacích o platech v jednotlivých oborech dle úrovně vzdělání. 

To znamená, že neobsahuje informace o podnikajících osobách. Tímto jsou výsledky 

nezbytně zkreslené. Většina populace sice zůstává zaměstnanci, a u těch se očekává 

odpovídající kvalifikace. Jako zaměstnanci však těžko dosáhnou na mimořádné příjmy a míra 

svobody dělat věci po svém je obvykle omezená. 

V současné době se hovoří také o alternativních způsobech vzdělávání
57

. Díky internetu 

a vysokým přenosovým rychlostem je možné dnes sledovat nejpopulárnější kurzy ze známých 

universit, získat přístup k dobře zpracovaným online kurzům, kde se lze učit svým tempem to, 

co je zrovna potřeba. V současné době se většinou nejedná o plnohodnotné vysokoškolské 

studium, i když některé university již technologie využívají k poskytování distančních 

programů, např. britská Open University
58

. Otázkou zůstává, jakou reputaci tento způsob 

vzdělávání získá u zaměstnavatelů jako záruka kvalitních a schopných zaměstnanců. 

Úspěšný podnikatelský projekt může znamenat zajištění mimořádného příjmu, bohatství, 

osobní i pracovní svobody. Pokud má investor a potenciální student příležitost založit firmu, 

je to jistě zajímavá alternativa. Pravděpodobnost úspěchu však není velká. Na několik firem 

jako Apple či Microsoft připadá dlouhá řada těch, které neuspěly. Možností je začít podnikat 

při studiu, stejně jako Bill Gates či Steve Jobs. Pokud bude firma tak úspěšná, že bude nutné 

se jí plně věnovat, potom by ztráta investice do studia měla být více než vykompenzována 

příjmy z této firmy. V opačném případě není důvod zanechávat studia. 
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8. Shrnutí a diskuse k výsledkům 

 

Hlavním příspěvkem této práce je potvrzení předpokladu o přínosu vysokoškolského vzdělání 

pro budoucí příjmy. Tento přínos je významný a poskytuje dostatečné zdůvodnění pro 

investice do vzdělání i v případě plně placeného školství.  

Tabulka obsahuje pouze dvacet vybraných oborů, což může být chápáno jako ne zcela 

reprezentativní vzorek. K této redukci bylo přistoupeno pro názornost a možnost smysluplné 

prezentace. Jak se lze přesvědčit na stránkách PayScale.com
59

 nárůst výnosů s vyšší úrovní 

vzdělání a zkušeností je věc univerzální. 

Pro úplný obrázek o přínosu jednotlivých oborů by bylo zajímavé získat informace o vztahu 

k podnikání – jaké procento absolventů podniká, úspěšně podniká a případně též jaké výnosy 

podnikání přináší. 

 

9. Závěr 

 

Příspěvek na základě dat z USA porovnává výnosy z vysokoškolského vzdělání 

u jednotlivých oborů, náklady na studium i alternativní možnosti. Také jsou zde zváženy 

rizika a možnosti jejich omezení. Vzhledem ke skutečnosti, že student jako investor bude 

zřejmě ovoce studia dlouhodobě užívat, je vhodné výnos hodnotit nejenom ve formě 

finančních příjmů, ale spíše formou užitku zahrnující jak finanční prospěch, tak přínosy 

v podobě zajímavé činnosti, seberealizace atp. 

Kvalitní vysokoškolské vzdělání v plné šíři zatím nemá alternativu. Jsou zde k dispozici různé 

kurzy, které umožňují získat rychle potřebné znalosti v některé oblasti, postrádají široký 

přehled a chápání souvislostí v oboru. Podnikání je doporučení hodným doplňkem studia. Do 

té doby, než se takové podnikání úspěšně rozvine, však není lepší alternativou. 

Hlavní cíl příspěvku byl splněn – předpokládaný pozitivní vliv vzdělání na výši příjmů byl 

potvrzen na empirických datech. Dále jsou zde zhodnoceny kritéria a možnosti, která by měl 

student jako investor zvážit. 

Závěry příspěvku mohou být využity pro formulaci reforem ve školství, zejména v souvislosti 

diskuze o spoluúčasti či platbě studentů za studium. Student nesporně získává mimořádný 

užitek z investice do vzdělání a při zajištění způsobů eliminace odrazujícího rizika je možné a 

dokonce žádoucí uplatnit tržní principy i ve školství. Tyto reformy zpracovává tým na VŠFS 

jako součást kompletních společenských reforem 
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THE ROLE OF COGNITION AND HUMAN CAPITAL IN 

ORGANIZATIONS 

 

ROLE POZNÁNÍ A LIDSKÉHO KAPITÁLU V ORGANIZACÍCH 
 

Štěpánka Hronová, Ladislava Knihová 

 

Abstract  

The objective of this paper is to explore the relationship between cognition and human capital 

within the dynamic and complex environment of organizations as both knowledge and human 

behaviour are critical to corporate performance. Simultaneously, core competency 

management and knowledge base building as crucial strategic assets are taken into 

consideration in relation to ageing workforce challenges. Managerial implications and 

suggestions for further research included in the final part of this paper point out to the fact that 

in-depth understanding of these interrelationships at the theoretical level has significant 

implications for the efficient, far-sighted and responsible management of organizations.  

  

Keywords  

Ageing workforce, human capital, collective learning, cognition, core competency 

management, individual learning, knowledge, knowledge base building. 

 

Abstrakt  

Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat vzájemný vztah mezi poznáním a lidským kapitálem  

v rámci dynamického a stále složitějšího prostředí organizací, neboť znalosti a chování 

člověka představují kritický faktor z hlediska firemního výkonu. Současně je představeno 

téma hlavní činnosti firmy (klíčové kompetence) a budování znalostní báze jako významného 

strategického aktiva ve vztahu k novým výzvám, které s sebou přináší stárnoucí pracovní síla. 

Možné dopady na práci manažerů a návrhy na orientaci dalšího směru výzkumu jsou uvedeny 

v závěrečné části studie, přičemž autorky zdůrazňují skutečnost, že hluboké pochopení 

uvedených vzájemně provázaných vztahů v teoretické rovině znamená významné důsledky 

pro efektivní, prozíravé a odpovědné řízení organizací a manažerskou praxi. 

 

Klíčová slova  

Stárnoucí pracovní síla, lidský kapitál, kolektivní učení, poznání, řízení klíčových 

kompetencí, individuální učení, budování znalostní báze. 

 

JEL Classification: I26, M51 

 

1. Introduction 

 

In the current highly competitive business environment, companies strive for superior 

performance. Therefore, they seek the latest efficient managerial methods and approaches to 

achieve it. Not infrequently, various concepts for meeting the highest possible standards of 

quality are in the focus of their attention. Simultaneously, companies invariably support their 

staff in broad range of activities and try to create stimulating environment for the best 

cognitive mechanisms of knowledge transfer within an organization. Logically, all these 

efforts are overlapping to a certain extent. 

A vast majority of names is used for the newly-arisen concepts being used by organizations 

and their managers. “Some say they want to build high-performance organizations or gain 
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competitive advantage. Others talk about total quality management, fast cycle time systems, 

self-managing work teams, empowered organizations, improving their innovation and 

productivity, finding core competencies, or (…) building learning organizations. No matter 

what words they use, they are all really describing different facets of the same fundamental 

purpose: to marry the individual development of every person in the organization with 

superior economic performance.”
60

 However, thoughtful managers who realize the business 

potential of knowledge and learning for organizational performance, currently engage ever 

more in a new field, i.e. managerial and organizational cognition. 

The article is surveying the relationship between cognition and human capital in the ever-

changing organizational environment emphasizing the fact that knowledge as well as human 

capital and its behaviour are critical to corporate performance. Further, the text focuses on 

core competency management and knowledge base building as crucial strategic assets which 

are taken into account in connection with ageing workforce challenges and sustainable 

organizational practices. In-depth understanding of these interrelationships at the theoretical 

level has significant implications for the efficient, far-sighted and responsible management of 

organizations. Therefore, the final part of the paper proposes some managerial implications 

and suggests further research. 

 

2. Cognition and its role in organizations 

 

Within the traditional economic view that a capital represents a means of production, human 

capital significantly stands out among other assets. Human capital is truly a unique type of 

capital as it is capable of a number of higher cognitive functions, e.g. gathering and 

processing information, flexible thinking, decision-making, and problem solving, just to name 

a few. From the etymological perspective, the root of the word cognition comes from the 

Greek cognos, i.e. “to know”. Merriam-Webster' Learner's Dictionary offers a simple 

definition of cognition as “conscious mental activities: the activities of thinking, 

understanding, learning, and remembering.”
61

  

Cognition is different from knowledge (explicit or tacit) as: “Cognition involves the mental 

processing that uses, changes, enacts, recalls, stores, senses, and transforms knowledge in  

a dynamic, recursive manner.”
62

 Cognitive capabilities of both individuals and teams are 

critical to organizational performance and are considered to be an important resource. In this 

context, there are specific manifestations of cognitive human capital: “Cognitive human 

capital includes the thoughts, schemas, heuristics, dispositions, and knowledge structures 

that, when bundled with resources and/or driven by strategic framing, produce actions and 

decisions that bring value to the organization.”
63

 

Acting either as individuals or team members, human beings' behaviour in organizations is 

deeply influenced by the levels of their cognitive processes which, as a result, influence the 
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overall performance of organizations. The increased level of competition and the speed of 

changes in every business sector bring about the necessity of efficient and careful human 

capital management with a special focus on staff cognitive capabilities management. 

Companies should not only require but also provide “space” for higher-order thinking as well 

as opportunities for learning within corporate training programmes.  

Nowadays, both individual and collective learning (such as organizational learning) play an 

important part in the success of organizations. It is important to highlight the top level 

performing organizations' activities, such as Apple or Google, which constantly look for new 

paradigms enhancing employee motivation by providing time, space and other resources to 

create new and promising opportunities for knowledge, cognition, and behaviour sharing 

experience. The dynamism of these processes is important to companies' success, however, 

they have to be constantly monitored and managed. Sometimes, specific corrective measures 

have to be taken as e.g. in the case of Google and the changes the company had to make 

regarding their policy of “20 % time for innovations” which had to be modified and partly 

abandoned.  

 

3. Core competency management and knowledge base building 

 

In organizations, majority of strategic decisions is made by one or a few individuals, i.e. 

managers with the corresponding competences and power. They shoulder the responsibility 

for winning or losing potential business. They are anticipated to make so-called “informed 

decisions”, i.e. a decision made based on sufficient amount of information or facts. In firms, 

apart from top level managers, increased accountability for results is typical even for middle-

level managers. However, enhancing the role of accountability in organizations (often 

complemented by empowerment) is a complex process which has to be supported by building 

corresponding management infrastructure. Special attention is given to knowledge pertaining 

to a company core competency from the viewpoint of: 

o codification of organizational knowledge, 

o management of knowledge flows and their adaptation to multinational and culturally 

diverse environments, and 

o facilitation of knowledge transfer. 

In their executive guide, Bain & Company sees a core competency as follows: “A Core 

Competency is a deep proficiency that enables a company to deliver unique value to 

customers. It embodies an organization’s collective learning, particularly of how to 

coordinate diverse production skills and integrate multiple technologies. Such a Core 

Competency creates sustainable competitive advantage for a company and helps it branch 

into a wide variety of related markets. Core Competencies also contribute substantially to the 

benefits a company’s products offer customers.”
64

  

The nature of core competency may differ from virtual to production oriented companies. 

Organizational collective learning involves different knowledge and skills and sets of rules 

and accepted behaviours aiming to generate intended results. Based on these, core 

competency can be properly developed, maintained and managed. Therefore, creating  

a knowledge base safeguarding and collating an organization's data in the format of  

a repository of knowledge is considered to be a wise decision.  
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Effective knowledge management enabling free flow of ideas and concepts throughout the 

company is crucial for organizational growth. Many companies nowadays are trying to build 

knowledge base with contribution from different types of sources (employees, partners, 

clients) in order to the ensure the share of the information and collaboration on various 

projects within a group of qualified users. Important project documents and other types of 

data are often involved. 

Predominantly, companies use core competencies to design the competitive position and 

business strategies capitalizing on corporate strengths, help employees understand 

management's priorities and protect “family silver”, follow innovations in their line of 

business, invent new business opportunities and penetrate new markets, decide where to 

allocate resources, enhance brand image and build customer loyalty, etc. However, it is the 

main responsibility of managers to prevent sensitive information leakage and ensure that core 

competency/competencies is/are developed in harmony with technological advances.  

In management literature, the term “learning organization” occurs quite frequently, and Peter 

Senge, who popularized the term, in his work argues that the learning organization depends 

upon the mastery of the following five dimensions: personal mastery, mental models, shared 

vision, team learning, and systems thinking.
65

 The implementation of these five dimensions 

into business practice is far from being an easy task as managers have to cope with employee 

churn rate and rising complexities of business environments. However, being able to create 

great teams and motivate and retain the best employees is a top level priority of business 

managers. Achieving these goals will not only generate profit but it will ensure such a level of 

an organization's core competency that cannot be easily replicated by competitors.   

Business managers are faced not only by the employee churn rate but also by ageing 

workforce which very often represents those employees who are the bearers of knowledge and 

skills directly related to core competency. 

 

4. Ageing population and workforce: strategies and challenges 

 

Based on the statistical data of numerous renowned institutions (Eurostat, EU, UN, Czech 

Statistical Office, and OECD's surveys), population of the developed countries is ageing. This 

phenomenon of increasing older people’s share within the age structure of the whole 

population is reflected in the fact that increasingly higher amount of the workforce is going to 

grow older and the population in total is to witness a declining proportion of working-age 

persons in coming years.  

 

4.1. Demographic predictions and business consequences 

Many organizations and institutions focus on researching the current state of the world’s 

population and devote their efforts to predicting the future of countries’ demographics 

inclusive of labour force development trends. To mention just a few, the United Nations 

predicts the increase of the median age by approximately 10 years between 2000 and 2050 

when half of the world’s population will be more than 36 years old. The ageing index is 

significantly greater in more developed regions, though. There, the median age is more than 

13 years higher than in least developed countries. Based on the Eurostat’s data from January 

2014, the EU’s population is soaring already in its median age at the figure of 42.2 years.  
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The Czech population is ageing as well. The Situation Report on Sustainable Development in 

2016
66

 which was prepared for the Government Council for Sustainable Development claims 

that dependency of seniors on people in productive age is increasing in the Czech Republic. 

The ratio is 49 dependent (inclusive of children) on 100 persons in productive age 15-65. The 

Czech population demographics development based on the Czech Statistical Office data is 

presented in Figure 1. 

 

Figure 1: Population demographics in the Czech Republic
67

 

 
Source: Authors. Based on the Eurostat 2014 data presented on the CSO website 

www.czso.cz 

 

4.2. Businesses react to their HR age structure changes 

Reaction of the business sector to the above described trend is indispensable. “…, it now 

seems inevitable that employers will have to employ more, both in absolute and in relative 

terms, over-50s and 55s in the future.”
68

  

Wise and responsible companies are anticipating the threats posed by the macro environment 

and are already trying to adapt to the newly arisen circumstances. Not infrequently companies 

apply socially responsible practices (CSR – Corporate Social Responsibility) whose concept 

is also evolving in time with latterly introduced model of Sustainable Corporate 

Responsibility (SCR). Its author describes the model as: “a clock with three different clock-

faces representing the Triple Corporate Responsibility… The longer the clock-faces march 

on, the more sustainable the responsibility is, in other words: the more impacts on future 
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generations are considered.”
69

 There, the triple responsibility means not only the economic 

one, but also the ecological and social ones, suggesting focus on long-term sustainability of 

all these pillars.  

The latest mentioned social responsibility in one of its dimensions focuses on the internal 

stakeholders of an organization: its employees. Organizations valuing their skilled and 

knowledgeable yet ageing staff wish to keep them satisfied and therefore loyal to the 

company. Various techniques are proposed for the current, and more importantly, for the 

future development on the labour market. The 2016 study from the UK, for example, showed 

functionality of flexible working arrangements (FWAs) as one of the tools supporting the 

extension of working lives.
70

 The FWAs included part-time working, compressed hours, job-

sharing or flexi time as several tools regulating contents or forms of working activities. 

A pressing problem for many companies nowadays is not just the ageing workforce but also 

an outflow of the knowledge and skills, which may endanger the company in the long run. 

Solution for keeping the core competency inside the company walls seems to lie in proper and 

well organized learning processes set within an organization. Ageing employees possessing 

wide knowledge and proper skills shall be valued and advanced to roles of tutors and trainers 

thus building a corporate knowledge base. There, knowledge and skills will be transferred and 

stored most importantly in human capital as well as in databases which might be built using 

some of the currently available software. Utilizing the accumulated knowledge can also serve 

as a strategic weapon in a process of gaining a competitive advantage in today’s harsh 

business environment. Buckman
71

 describes an organisational learning model made up of 

several closely interrelated subsystems where each of them shall be equally strong in order to 

ensure effectiveness of the whole system. The individual elements are learning, organisation, 

people, knowledge, and technology.  

People across business sectors may argue that managing knowledge transfer between 

generations is far from being a new concept. For example, in engineering, a young apprentice 

always used to work together with an experienced and respected foreman, i.e. nearby him or 

under his direct supervision. Unfortunately, in many companies, it is not the case anymore as 

for example there has been a dramatic lack of apprentices in metalworking industry for more 

than fifteen years in the Czech Republic. Even if they wanted to do so, ageing and retiring 

metalworking experts, i.e. the bearers of core competency, have nobody to share their life-

time invaluable knowledge and skills with. The real expertise is slowly dying. It will take 

years to restore the pride and prestige of being a metalworking apprentice/expert; however, in 

the meantime, it is the highest obligation of managers to “safeguard the know-how”, i.e. 

enterprise knowledge and skills, for the company internal needs (e.g. shooting a video and 

other multimedia mainly in case of skills). The same applies to managerial cognitive skills 

which are even more difficult to accumulate. Best practices were not developed overnight; 

just on the contrary, they were refined over many years. Therefore the managerial and 

organizational cognition is extremely expensive, yet crucial to firms' business stability, high 

performance and long-term viability. 
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5. Managerial implications 

 

Companies have often paid most of their attention to people in their early stage of 

employment. However, in connection with the demographic development and the ageing 

human resources, companies will be increasingly more dependent on older workers' skills, 

experience and expertise. Managers are to focus now on the impending skills shortage and 

they shall look for the best possible practices targeted on building the corporate knowledge 

base ensuring the core competency being archived inside the organization in order to enable 

training and skills development across all age levels of the staff. 

Therefore, the role, experience and personal qualities of a manager are of a high significance 

for organizations which need to overcome obstacles of the ever changing external 

environment and which have to deal with their ageing human capital and the necessity of 

knowledge transfer. It is also crucial for the encouragement of internal cognitive processes. 

“Managers who have success employing the use and learning factors to their advantage in 

creating alignment with their environment are likely experienced, intuitive, and observant. 

They are also likely to realize that most actions they take will have influence on those 

individuals and groups in the organization with whom they have an interdependent 

relationship.”
72

  

Even the best personal qualities, however, sometimes do not prevent paradoxes. For example, 

in organisations applying strategic human resource management (SHRM), some dilemmas 

and ambiguities can occur in times where HR managers are to turn the strategies into practice 

being forced to demonstrate their contribution to the financial outcomes of an organisation by 

reducing labour costs on one hand, but being under pressure to show their achievements in the 

area of their staff well-being on the other.
73

 According to this author, it happens mainly when 

the above mentioned SHRM practices are applied within an organization. He further claims 

that a newly used approach called sustainable human resource management and its practices 

based on his study of other researchers’ papers “contribute to the development of human and 

social capital within the organisation”.
74

 One group of authors explains the sustainable HR 

management as a concept including all three outcomes: financial, environmental and social 

with a strong emphasis on moral concern being applied within these organisations which 

behave responsibly towards all stakeholders inclusive of their human resources. The latter 

might be a proposed solution of the route which HR managers can take in order to facilitate 

learning processes within their institutions putting emphasis on knowledge and skills transfer 

among their various HR generations. 

Taking into account the hardly foreseeable changes in the human capital ecosystem, the 

authors of this paper stress out the importance of managerial and organizational cognition and 

they are convinced that building internal knowledge base is of the same, or even higher 
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importance than building and maintaining external knowledge databases oriented mainly on 

customers and external stakeholders. In order to enable free flow of concepts and innovative 

ideas as well as to archive and transfer the technological procedures or traditional recipes, it is 

of high importance to build, develop and maintain a centralized internal repository of the 

intellectual capital and data. A balanced scheme of a corporate-generated knowledge base is 

proposed by the authors of this paper – see Figure 2. 

 

Figure 2: Corporate Generated Knowledge Base Scheme
75

 

 
Source: Authors 

 

Organizational knowledge of any kind has to be protected and maintained carefully as 

organizational memory is an invaluable asset. As knowledge influences people's behaviour to 

a great extent via cognitive processes, it cannot reside just “in the heads of people”. For its 

successful transfer, it is necessary to build motivating and efficient infrastructure to facilitate 

the process. Brymer and his colleagues believe that using cognition as a focal point for the 

creation of firm value is enhanced by effective decision-making, and that new combination of 

knowledge, cognitions, and behaviour should be explored.
76

  

 

6. Discussion 

 

This paper has explored the basics of the important constructs of knowledge, cognition, and 

behaviour in relation to the existing threat of ageing population and workforce. HR and 

management scholars are expected to shape the discussion of the ageing workforce further. 

The authors agree with the author Kulik and his colleagues who argue that “An aging 

population could open the door to creating workplaces that are more inclusive and provide 

employees greater flexibility to achieve work-life balance.”
77

 As this is a pressing issue, 

further research is needed in order to examine the options existing within organizations to 
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safeguard internal data and further develop their core competencies. Also further surveys into 

the role of cognitive human capital will help managers to make informed decisions. The 

authors believe that a more holistic approach to new research projects is a pre-condition for 

success.  

 

7. Conclusions  

 

In this paper, the authors explored the interrelationships between cognition and human capital, 

having taken into account the complex ecosystem of building corporate knowledge repository 

 as a fundamental tool for safeguarding and collating data pertaining to the organizational core 

competency. With the aim to enhance the current stage of knowledge of the subject matter,  

a holistic approach was strictly obeyed by the authors; considering the fact that organizational 

core competency has to satisfy not only the current but above all the future needs of business 

entities. Sustainable HR management and ethical behaviour towards all HR with a special 

attention focused on the ageing staff may enhance cognitive processes emphasizing 

knowledge and skills transfer among the various HR generations. In order to build the 

necessary infrastructure for meeting the future needs, the importance of corporate knowledge 

and skills transfer is getting into the focus of managerial attention concurrently 

acknowledging the importance of cognitive processes. The issues is gaining even more 

serious attention in view of the anticipated changes in the age structure of human resources 

with the ageing factor as an impetus for the mentioned processes. 

The authors of this paper are fully convinced that the explored areas represent significant 

implications for effective management of organizations reminding them of important steps to 

be taken without delay. It is more than evident that mastery of the relevant theoretical 

concepts with focus on the latest findings originating from dynamic developments of issues 

related to human capital, complemented by the comprehension of both the real and potential 

threats to organizations, strongly affects current managerial practice. It is worth making 

conscious efforts to overcome stereotyping in management practice and boldly introduce new 

management approaches with the aim to enhance the company performance levels and, 

accordingly, contribute to the business success in the long run. It is a wish of the authors of 

this paper to help achieve these goals at least partially. 
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE AND ITS 

IMPLICATIONS FOR NEW SUBJECT MATTERS IN EDUCATIONAL 

CURRICULUM 

 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO DŮSLEDKY PRO 

NOVÉ TEMATICKÉ PŘEDMĚTY VE VZDĚLÁVACÍM KURIKULU 
 

Eliška Hudcová 

 

Abstract 

This article develops the innovative dimension of social entrepreneurship in the agricultural 

sector. Social entrepreneurship appears as an important driver in the European economy and 

focusing on the agricultural sector it heads toward new opportunities mainly through its 

impact on social integration and rural development. European agriculture is facing new socio-

economic changes, including a transition from an agriculture-based to a service-based 

economy. One of the important factors in these changes is the focus on the notion of 

multifunctional agriculture on one side and social entrepreneurship and innovation in social 

sector on the other. Combination of these two sectors, so-called social farming, asks for new 

ways in social entrepreneur education and practice that emerge the social or not-for-profit side 

as well as on agricultural market oriented side. This paper presents a basic framework of 

social entrepreneurship and of social farming and also shows the necessity of new approaches 

in study curriculum development, both formal and informal, for social farmers that play the 

role of change agents by adopting a mission to create sustainable social values and other 

positive externalities.  
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Education, multifunctional agriculture, social enterprise, social farming, social inclusion, 
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Abstrakt  

Tento článek rozvíjí inovativní rozměr sociálního podnikání v zemědělském sektoru. Sociální 

podnikání se objevuje jako důležitý prvek evropského hospodářství. Pokud se zaměří na 

zemědělské odvětví, vede k novým příležitostem především díky jeho dopadu na sociální 

integraci a rozvoj venkova. Evropské zemědělství čelí novým sociálně-ekonomickým 

změnám, založeným na přechodu od tržně založeného zemědělství k zemědělství 

podporujícího služby. Jedním z důležitých faktorů těchto změn je představa multifunkčního 

zemědělství na jedné straně a sociálního podnikání a inovací v sociální oblasti na straně 

druhé. Kombinace těchto dvou sektorů, takzvané sociální zemědělství, vyžaduje nové přístupy 

ve vzdělávání a praxi sociálního podnikatele, a to jak v sociální a neziskové, tak 

podnikatelské a zemědělské sféře. V tomto příspěvku jsou představeny základní rámce 

sociálního podnikání a sociálního zemědělství a je uvedeno, proč je důležité vytvářet nové 

přístupy v rozvoji formálního i neformálního studijního kurikula sociálního farmáře, který 

hraje roli inovátora vytvářejícího trvale udržitelné hodnoty a další pozitivní externality.  
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1. Introduction 

 

The discourse on social entrepreneurship refers to classical theories on third or non-profit 

sector establishment. Then, public good theory arises due to the inability of public and purely 

market oriented institutions to fit well with the provision of public services (Weisbrod 1975). 

Social enterprises in this perspective are organizations or firms that successfully answer the 

practical and actual needs of present society (e.g. long-term unemployment, social exclusion, 

advocacy, ecological problems, elderly care etc.) in approval of entrepreneurial approaches 

and specific type of governance (Pestoff 2012). An entrepreneur, in classical economic terms, 

is understood as one who assumes the risk of organizing and managing a new business 

venture or enterprise. Contrary to business entrepreneurs, social entrepreneurs create social 

value, instead of creating monetary or economic value. They are introducing new ways of 

seeing and doing things, and thereby displace old ones and thus they are presenting 

continuous competition between alternatives (Anheier 2005). Social entrepreneurship does 

not focus on economic growth it presents rather economical sustainable approach.  

One of these innovative ways that affects rural areas in a positive and functional way is based 

on the old thought of beneficial natural elements effects on human wellbeing that can be well 

introduced via activation, work and therapy in farm surrounding and used to be followed in 

history (e.g. occupational therapy in mental hospitals, asylums, prisons). Nowadays, this 

practice, so-called social farming, green care in agriculture, social agriculture, farming 

therapy, lives its renaissance in West European world in past decades and recently in the 

Czech Republic as well. In fact, the social farmer as introducer of new ways of doing things 

and as one who plays the role of change agent by adopting a mission to create sustainable 

social values is a legitimate social entrepreneur. The present paper that is rather descriptive 

tackles the basic framework of social entrepreneurship and presents social farming as an 

example of innovation in social economy where agrarian and social sectors meet. This kind of 

social innovation implies the necessity of new expert knowledge of the social farmer and thus 

new demands and requirements in formal and informal study curriculum as shows results of 

study on social farming in the Czech Republic from summer 2015 on both sides, social and 

agricultural (Moudrý, Chovanec, Hudcová 2015). 

 

2. Social enterprise and social entrepreneurship in European perspective 

 

The idea of a distinct third sector, apart from the traditional private sector and the public 

sector, began to emerge in the mid-1970s, considerably linked to new ecology movement, 

feminism, crisis of welfare state and an overwhelming neoclassical economic approach. Non-

profit organizations appear as provider services such as child or elder care, advocacy service 

and other domains where the government or public bodies are not always suitable to supply 

on the one hand and due to informational asymmetry of purely market-oriented firms on the 

other. This superior information can often take advantage to mislead consumers (Laville, 

Young, Eynaud 2015). The comparative advantage of non-profit organizations is related in 

particular to the constraint of profit distribution that serves as a key protection to consumers 

(Hansmann 1980). Other third sector theories refer to the public or semi-public nature and 

characteristic of goods and services and positive externalities that civil society organizations 

generate for society as a whole. Simultaneously one of the main drivers of the third sector is 

on the “demand side”. A different point of view shifts us toward the entrepreneurial approach 

on the “supply side”. Social entrepreneurs play the role of active creators motivated by social 

or other purpose to establish new organizations for dealing with these purposes. Social 

enterprise then acts as an important criterion for his economic engagement (Young 1981).  
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Figure 1: Social enterprises at the crossroads of public policies, for-profit companies and 

the third sector 

 
Source: Hulgård (2007) 

 

While the US approach of social enterprise follows mostly Young´s theory on social 

entrepreneur as an agent of social change, in Europe deeper discussion on what social 

enterprise is appeared in 1990 at the heart of the third sector and was closely linked with the 

cooperative movement
78

. In this period, many initiatives were noticed in various other EU 

countries. In 1996 broad academic network to study “the emergence of social enterprise in 

Europe” was established. On its basis the specific conceptual approach to seize what social 

enterprise is led by EMES European Research Network by researches from the fifteen EU 

countries. The EMES approach gave priority to the choice of various indicators which would 

help identify social enterprise over a concise and elegant definition but these indicators 

describe “ideal type” conditions can hardly be attained an organisation to deserve the name of 

social enterprise (Defourny 2014). For the economic and entrepreneurial dimension of 

initiatives the criteria are: a) a continuous activity producing goods and/or selling services; b) 

a high degree of autonomy; c) a significant level of economic risk; d) a minimum amount of 

paid work. The criteria for social dimensions of social enterprise present: e) an explicit aim to 

benefit the community; f) an initiative launched by a group of citizens or civil society 

organizations; g) a limited profit distribution. Last bond of criteria involves participatory 

governance of social enterprise that means: h) a high degree of autonomy; i) a decision-

making power not based on capital ownership; j) a participatory nature, which involves 

various parties affected by the activity (Defourny, Nyssens 2014).  

                                                 
78

 Italian special legal form of “social cooperatives” was approved in 1991 and launched practical and academic 

discussion on social entrepreneurship in Europe.  
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3. Social farming concept and social entrepreneurship 
 

The previous part of the article introduced us to the general theoretical framework of social 

entrepreneurship. In this part, the specificities of the social entrepreneurship model are 

applied to the agrarian sector and so-called social farming. Social farming as a new approach 

in agrarian and social area, often caused by civil and bottom-up initiatives, focuses on 

community development, social integration and renewed activities within social work in rural 

areas connected to agricultural activities. Social farming appears as a logical consequence of 

multifunctional agriculture (MFA) framework and additionally, people from larger cities 

show interest in healthier farm products and their origin. In fact, the idea of MFA is that 

agriculture should go beyond the cheap production of food and fibre, as prevails in the 

productivist approach to agriculture that prefers intensification, concentration and 

specialization that a has great effect on the countryside as a whole, transforming social 

structures, environmental conditions and landscapes in order to reach the highest agricultural 

production possible (Almstedt, Brouder, Karlsson, Lundmark 2014). On the contrary, 

multifunctional agriculture plays an important role in the protection of environment, deals 

with the development of rural areas thereby contributing to the socio-economic viability of 

rural areas preventing depopulation, serves as guardian of the historical and cultural heritage 

and should enhance the attraction of rural areas for tourist and should offer also social 

integrative and cohesive opportunities (Lafranchi, Giannetto, Abbate, Dimitrova 2015). 

These changes, including alternative ways of occupational therapies, training and social 

rehabilitation, create activities that combine a common interest of the health and welfare 

sector as well as the agricultural and food sector in fulfilling the citizens’ desire for “clean and 

green” foods and services, including stress management and new leisure activities (Dessein, 

Bock, Krom 2013). In this connection social farming emerges as an important activity and a 

base for promoting human mental and physical health, as well as quality of life, for a variety 

of client groups (elderly people, mentally disabled people, physically disabled people, former 

prisoners, youth etc.) in different farm contexts (intensive / extensive farming, institutional 

farm) and have different objectives (integrative work, training, occupational therapy, 

rehabilitation, prevention, education) (see also Dessein, Bock, eds. 2010; Di Iacovo, 

O’Connor, eds. 2009; Sempik, Hine, Wilcox, eds. 2010). 

 

Table 2: Green care and social farming classification  

 
Source Di Iacovo, O´Connor, eds. (2009) 

 

In this meaning, the farm appears as a suitable place for a wide spectrum of people with a 

need of support for better integration into society. Effects reported by the service-users of 
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social farming speak about improvement in their general well-being, their sense of freedom 

and space, their integration into society, positive impacts on physical health, mental health 

and social well-being (Elings, Hassing 2010).  

The mission oriented agenda of social farming puts its implementers as agents of social 

entrepreneurship into the social economy realm and many of the social farming organizations 

can be classified according to the EMES methodology. In a normative way of definition, they 

promote welfare, social, economic, environmental and local benefits. Social farms 

(cooperatives, social cooperatives, business companies, associations, individual 

entrepreneurs) are at the same time categorized as private, autonomous organizations with the 

dedication to produce and deliver goods and services on a continual basis (Taylor, ed. 2010). 

The main focus of social enterprise, and social farm as well, is to satisfy a general interest or a 

mutual interest (Gui 1992),
 
and to respond to social demands expressed by certain categories 

of the population (Laville, Sainsaulieu 1997).  

On the other hand there are two areas where some social farms do not completely fulfil all 

social entrepreneurship “conditions”. The first area is while speaking about principles of 

management autonomy and democratic decision-making. The second is the primacy of people 

and labour over capital in the distribution of income. In some cases it is an inverse, some of 

the farms value the profitability of the company more, and the beneficial services it provides 

for socially excluded people are supplementary. Also, democratic decision-making is reduced 

mainly in very intensive productive farms. Here it is much more about sharing information. 

Even so, conditions for social entrepreneurship depend on the legal form of the organisation 

implementing social farming, on the target group the services are provided for or on the 

preference, whether the focus is on the production or on the services. 

  

4. Brief overview of Czech agricultural history 

 

An agrarian sector all over Europe is associated with cooperatives, understood as an integral 

part of social economy. The cooperative movement was always an intrinsic expression of 

solidarity and self-help in rural communities. However, cooperatives nowadays do not 

represent the principal driver of social enterprise in the agrarian sector in the Czech Republic, 

which emerges much more from the non-profit sector. A brief overview of Czech agricultural 

history makes clearer the roots of this exception and also partly highlights the reason for more 

careful implementation social farming concept in the Czech Republic compared to Western 

European countries.  

During the 19
th

 century, peasants got their individual freedom through structural social 

changes step-by-step. This freedom was seen in the emergence of cooperatives as a key 

constituent of the economic emancipation in society. The purposes of agricultural 

cooperatives conception were oriented toward the improvement of economic, social and 

cultural status of peasants through mutual solidarity and cooperation (Rašticová, Slezák 

2002). Cooperation, self-help and neighbourly seasonal aid within the cooperative facilitated 

competitiveness toward larger agricultural enterprises and enabled better technical progress as 

well. The early agricultural cooperatives targeted better material growth of individuals and 

complex cooperation in rural areas (Feierabend 2007). The whole cooperative movement in 

the agrarian sector was thus very successful in the first decades of the 20
th

 century. The first 

changes with negative effects within the agrarian cooperatives were imposed by the global 

economic crisis in the 1930s but more important for the worsening of the cooperative 

movement was the newly established Central Union of Agricultural Cooperatives in Czechia 

and Moravia represented by German commissioners during the Second World War. Even if 

new cooperatives started flourishing in the new short democratic conditions after WW II, the 

expropriation and collectivization of land into huge state cooperatives guided by the Soviet 
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Union policy discontinued solidarity and democratic entrepreneurship within the agricultural 

area for a long time.  

In the last decade of the 20
th

 century, the agricultural sphere was affected by unclear 

restructuring and privatisation of cooperatives in the state´s possession as part of the 

transformation from the socialist / communist system to liberal democracy. State cooperatives 

were often formally converted from the state into private ownership and many new 

landowners leased the land, within the restitution process, to business companies (Jančák, 

Götz 1997). Only about 2 % of all agricultural subjects nowadays are cooperatives, traditional 

example of social economy. These facts influence actual farm structure in the Czech 

Republic: about 2,1 % of all farms are large farms and cultivate 60 % of the land and 60 % of 

total amount of farms are small farms and cultivate 2,3 % of the land.
79

 

 

5. Social farming in the Czech Republic and its implication for new practical educational 

areas 

 

Even if large farms use the soil as a source of business without any specific regard to rural life 

attitudes and social needs in these areas, the big amount of small farms,
80

 usually individual 

entrepreneurs, present important potential for social entrepreneurship and thus social farming 

proceeding from impact on multifunctional agriculture (MFA) on diversification in local farm 

production and focusing on social or public benefits.  

Yet, in the Czech Republic, social farming is still in its infancy and as social entrepreneurship 

it depends mainly on willing actors from the civil society sphere and from social innovators. 

Also European structural funds play the role of driver in the social entrepreneurship 

development. Most of the stakeholders in Czech social farming have learnt about it from 

international projects, drawing on foreign experiences and lessons learned. They are also 

experienced in establishing sheltered working places in agriculture and dealing with Czech 

employment policy.  

According to the qualitative research study on the actual state of social farming in the Czech 

Republic, it is possible to identify about 25 organizations dealing with this concept, offering 

different kinds of services – work integration, social services and educational activities, for 

different target groups, e. g. long term unemployed people, ex-offenders, ex-users, physically 

and psychically disabled people, problematic youngsters etc. (Moudrý, Chovanec, Hudcová 

2015). All these organizations share multiple resource financing and they focus on local 

development. They fulfil the normative definition of social entrepreneurship with social, 

economic, environmental and local benefits, rather than the legal definition. In the Czech 

Republic the main implementer of social farming represents until now not-for-profit 

organisations, in general, often social services providers who play the role of social innovators 

more actively and are used to working with the specific target groups of social farming. It is 

possible to identify also small individual entrepreneurs with employers or contractual 

cooperation of entrepreneur and not-for-profit organization. From these, only one agricultural 

cooperative is implementing social farming. This agenda that gained particular prominence as 
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 Czech statistical office. (2010). Agrocenzus 2010 – Structural inquiry in agriculture and methods of 

agricultural production [online]. [cit. 2016-05-24]. Available at: 
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a new opportunity for rural development actually comes under the Ministry of Agriculture 

within the multifunctional agriculture (MFA). Under this thought the assumption is that 

farmers should be willing to accept these multiple responsibilities, to diversify the agricultural 

economy and to adopt more socially responsible modes of production, marketing and services 

(Renting et al. 2009). Nevertheless there is also interest from the social part but mainly 

regarding the occupational therapy like horticultural or other green therapies. One other 

chapter of social policy is included that is the Active Policy of Employment with the purpose 

to enable sheltered working places for people excluded from open labour market but the 

farming sector is not often stressed. The crossing of agendas of two departments is evident, 

also influenced by financial support that can be drawn from different fields and sectors.  

It seems that the number of social farms in the Czech Republic is not very high compared to 

other European countries, e.g. to date, in Italy the number of social farms is estimated at about 

2000, mainly cooperatives (Lafranchi, Giannetto, Abbate, Dimitrova 2015), in the 

Netherlands the number of social farms increased from 75 in 1998 to more than 1000 in 2009 

(Hassink, Hulsink, Grin 2014). However, as all new concepts it can meet the hostility within 

the Czech reality at the beginning due to traditional and conservative farming sector that is not 

really ideally structured, and as foreign experience. This is the reason why often not-for-profit 

organizations like social services providers or individuals working with disabled people or 

individuals having own personal experience implement the social farming concept. Yet the 

multifunctional agriculture framework that prevails in EU agrarian policy, social 

entrepreneurship supported by EU and national policies that mention more often this agenda 

in many seminars and lectures for different public and private stakeholders, new approaches 

in social work, e.g. community work and so on present nutrient substance for social farming.  

The results of qualitative research study on social farming ascertained some deficiencies 

affecting expert knowledge or quality human capital on both side, agricultural or horticultural 

among social workers and workers in social services and conversely social skills in working 

with different social farming target groups on farmer´s side (Moudrý, Chovanec, Hudcová 

2015). First of all, they need an entrepreneurial driver, to get basic orientation in the field 

concerning funding from public and private sector, financial sustainability, team management, 

social skills, farming knowledge and knowledge of needs of special target groups and other 

practical issues. These actual needs present the challenge for formal and informal educational 

institutions, above all to learn how to be entrepreneurial. Regarding the formal education this 

is the niche for agrarian and social secondary schools, professional schools and universities´ 

programmes to include new courses on social farming into the formal body of curriculum 

study. Also, within lifelong education specialized courses on social farming, horticultural 

therapy and on social entrepreneurship should be introduced that are actually only random. It 

is not only theory that is needed,
81

 but even more important is continuous practical experience 

in diverse social farming organisations in rural setting and direct work with target group. One 

of the present practical possibilities propose organic farmers via volunteering on their farms. 

The platform called World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) advertises the 

occasion to spend working time on farms in exchange for accommodation and food.
82

 The 

educational and empowering emphasis is stressed in this farmer – volunteer relationship that 

develops positive externalities and new bonds within rural areas even if the element of 

disadvantaged people social integration misses on the first sight. Many hospitals and social 

services provider organizations offer horticultural therapy of animal assisted therapy as a form 
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 Master programme on civil sector organizations including social entrepreneurship is taught on the Department 

of Civil Sector Studies on Faculty of Humanities, Charles University in Prague 
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 The world platform World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) supports this work-food 

exchange that involves more than 70 countries with more than 527 host farms. For more information see 
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of occupational therapy, there are school gardens or kindergartens in green settings, 

therapeutic communities on farm yard exist in the Czech Republic. What is required is to 

systematize these dispersed practices and educate new human resources to answer on new 

challenges in a form of social farming and social entrepreneurship.  

  

6. Conclusion 

 

Since the 1970s new trends and tendencies have emerged all over the world reacting to a lack 

and trust deficiency in classical social wellbeing providers, the state and the market. Thus, so-

called third has sector emerged that replaces financial profit with social benefits and answers 

social problems connected with concrete people in concrete locality more adequately. The 

third sector approach deals with economical sustainability rather than with overwhelming 

economic growth based on neoliberal market. Then, social entrepreneurship and social 

farming arises as a new and productive practice of social integration and rural development 

interconnecting social and agrarian sector and subsequently educational area. Although the 

farm is not conceived as a traditional setting for social enterprise, there are many initiatives 

emerging promoting work integration activities, social and therapeutic services and 

educational activities within the agricultural sector in the last decades. In this perspective, the 

farm appears under various legal forms as a mission oriented actor providing goods or 

services directly related to its aim to benefit the community. If this fruitful agenda that by 

innovative but natural and logic manner helps disadvantaged people to restart their lives, to 

reinvent their capacities, empower their self-esteem and simultaneously bring rural areas back 

to life, economically and socially, may also develop in the Czech Republic, the new 

demarches in raising of public awareness but mainly information and expert knowledge 

should be transferred on diverse levels of education. It means learn young people new 

challenges of life and learn them to be more entrepreneurial in all activities – human 

resources, team management, fundraising and sense of specific and individual need in 

concrete area. Although these changers, mainly in formal educational system, appear only 

slowly, even randomly, focus on local economy and economy sustainability approaches like 

social farming are expected to be more supported in learning curriculum.  
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DOBROVOLNÁ VS. NEDOBROVOLNÁ PRÁCE SENIORŮ  

V DŮCHODOVÉM VĚKU 

 

VOLUNTARY ASPECT AND INVOLUNTARY ASPECT OF THE 

SENOIR'S WORK AT THE RETIREMENT AGE 
 

Miroslav Jurásek 

 

Abstract 
Recently the government has agreed on the retirement age ceiling of 65 years. It is guaranteed 

for all those born before 1971 not to have to work longer than they are 65; however this 

governmental decision does not concern younger people who might be working after having 

reached the age of 65. Based on the ideas of K. Marx and R. Richta and applying the 

quantitative methods this chapter examines data that illustrate the involvement of the seniors 

65+ in the active labor force. In this connection they are described the facts demonstrating a 

higher willingness (that also means a voluntarness) to work and parallel drawing a pension. At 

the same time they are identified the cases where potential problems in this respect could be 

expected in the future; lastly it is proposed in which direction to aim a pension reform. 

 

Key words  

R. Richta, K. Marx, employment, working seniors 65+, pension reform 

 

Abstrakt 
Před nedávnem vláda schválila zastropení věku pro odchod do důchodu na 65 let. Ročníky 

starší než 1971 mají garantováno, že nebudou pracovat déle než do 65 let, mladších se to však 

netýká; ti budou nejspíš nuceni pracovat do vyššího věku. S využitím myšlenek K. Marxe a R. 

Richty a pomocí kvantitativních metod jsou v tomto příspěvku zkoumána data, která ilustrují 

zapojení seniorů 65+ do aktivního pracovního života. V této souvislosti jsou popsány faktory 

a skutečnosti, které naznačují vyšší ochotu (a tedy i dobrovolnost) pracovat při současném 

pobírání důchodu. Zároveň jsou identifikovány případy, kde se v tomto ohledu dají v 

budoucnu tušit problémy a kam by měla dnes ze široka diskutovaná reforma mířit. 

 

Klíčová slova 

R. Richta, K. Marx, zaměstnanost, senioři 65+, důchodová reforma  

 

JEL Classification: H55, J24 

JEL Classification: I11, I13, I18, H51 

 

1. Úvod 

 

Vláda nedávno schválila nová pravidla pro odchod do důchodu. Zatímco dnes chodí muži do 

penze před 63. rokem života a ženy zhruba o rok dříve (mají-li děti, tak dříve), nyní byl 

stanoven strop pro odchod do důchodu na 65 let. Jelikož to ale státní rozpočet dlouhodobě 

neutáhne (Hovorka 2016), v budoucnu budou lidé odcházet do důchodu nejspíš ještě později. 

S tímto stropem mohou počítat lidé narození před rokem 1971. U mladších ročníků bude 

důchodový věk automaticky po pěti letech přehodnocován v závislosti na prognózách délky 

života stráveného v důchodovém věku. 

V tomto příspěvku jsou zkoumána a následně interpretována data, která se týkají práce 

seniorů 65+ v důchodovém věku dnes. Jaká část seniorů v důchodovém věku je neustále 
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zapojena v aktivním pracovním životě? V jakých profesích lidé chtějí nejčastěji přesluhovat 

(a přesluhují), tj. brát mzdu a přitom pobírat starobní důchod?  

Vycházím z myšlenek K. Marxe a R. Richty, kteří důrazně upozorňovali na to, že práce musí 

uspokojovat vyšší vnitřní potřeby každého jedince, jinak nebude mít dlouhého trvání. Pokud 

je práce nedobrovolná, tj. motivována pouze nutností uspokojovat základní životní potřeby, 

s příchodem důchodového věku je této práce zanecháno; mluvou ekonomů je čas strávený 

v práci často s radostí substituován volnočasovými aktivitami, na které se během aktivního 

pracovního života nedostávalo času, protože ani dodatečný příjem navyšující starobní příjem 

nedokáže vykompenzovat čas strávený v práci. 

V závěru tohoto příspěvku je předložen návrh, jakým způsobem je možné dále zkoumat 

aspekt dobrovolnosti, resp. nedobrovolnosti (tj. nucenosti okolnostmi) seniorů v důchodovém 

věku.  

 

2. Teoretická východiska 

 

Dílo Radovana Richty a jeho týmu Civilizace na rozcestí (1966) je na svou dobu jednou 

z nejvíce mezinárodně známých a uznávaných českých prací v oboru společenských věd. 

Jedná se o komplexní, byť dobově podmíněnou, politickoekonomickou reflexi vývoje 

globální civilizace (viz Valenčík – Leinweber – Jurásek 2016). Tato práce vychází 

z následující základní myšlenky: „vědeckotechnický pokrok (v té době natolik dynamický, že 

se hovořilo o vědeckotechnické revoluci) umožňuje nejen vytvářet podmínky pro plný a 

svobodný rozvoj lidských schopností, ale také umožňuje a současně vyžaduje jejich uplatnění 

jako hlavního faktoru rozvoje výrobních sil (tj. i ekonomického růstu)“ (Valenčík a kol. 2016, 

s. 225). 

R. Richta čerpá z Marxova pojetí práce jako reálného bohatství života člověka (pokud práce 

není zvnějšněna a odcizena). V tomto Marxově pojetí práce existuje mimo dělníka (ano, Marx 

mluví o dělníkovi), kterému je jeho vlastní vykonaná práce cizí, často proti němu vystupuje 

nepřátelsky a cize. Nedokáže se s ní sžít, protože nevychází z jeho bytostného nastavení. 

Jinými slovy práci vykonává nikoliv z toho důvodu, že by ho nějak vnitřně naplňovala, 

skýtala mu potěšení, ale aby si jejím prostřednictvím získával obživu. Jeho práce proto není 

dobrovolná, nýbrž nucená. Marx uvádí, že tato cizota se projeví jasně v tom, že jakmile 

„neexistuje žádný fyzický ani jiný nátlak, utíká před ní jako před morem” (Marx 1845).  

V souvislosti se současnou diskuzí nad reformou důchodového systému toto Marxovo kritické 

pojetí práce, proti kterému se vymezuje práce Civilizace na rozcestí (1966), je podtrženo 

hlasy těch, co berou práci jako „nutné zlo“ a odchod do důchodu jako „vysvobození“. Věk pro 

odchod do důchodu tak nabízí příležitost, jak zkoumat tyto teoretické, abstraktní (a často 

filozofické) teze: jaká část pracujících je ochotná nadále pracovat, i když pracovat nemusí, 

protože v práci vidí nějaký hlubší smysl než pouhé obstarání si zdrojů na uspokojení svých 

potřeb? 

 

3. Cíle, výzkumná otázka, výzkumné metody 

 

Z těchto Marxových a Richtových úvah, které zaznívaly v předkonferenční diskuzi, 

vykrystalizovala hlavní náplň mého příspěvku: aspekt dobrovolnosti či nedobrovolnosti práce 

cílové skupiny (pracující senioři – pobírající starobní důchod – ve věkové skupině 65+). V 

souvislosti s diskutovanou reformou penzijního systému a řešení odchodu zaměstnanců do 

důchodu vyvstává otázka, do jaké míry je tento přechod do skupiny ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva dobrovolná a do jaké míry vynucená. Tento příspěvek se zaměřuje na skupinu 

obyvatel, které označujeme jako pracující důchodci. Do jaké míry je jejich práce v 

důchodovém věku dobrovolná (tj. naplňuje jejich nějaké vyšší potřeby) a nikoliv vynucená 
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(např. finanční situací, kdy důchod je nedostatečný). Na tomto základě se vyprofilovala 

výzkumná otázka následovně: jaká je motivace zaměstnanců pokračovat ve výkonu 

zaměstnání i po dovršení důchodového věku?  

Tato otázka je pro účely tohoto příspěvku zkoumána pomocí kvantitativních metod, 

popisujících současný stav věcí. Zároveň je předložen velmi rámcový návrh, jak závěry či 

výsledky popisu tohoto stavu zkoumat v dalším výzkumu. 

 

4. Analýza zkoumané problematiky 

 

Podle analýzy ČSÚ z 5. 8. 2016
83

 celkový počet pracujících zásadně ovlivňuje mimořádný 

nárůst počtu zaměstnaných ve věku 60-64. Počet těchto zaměstnaných se zvýšil v porovnání 

roků 1995 a 2015 o 154 tis. V poslední době roste počet pracujících ve věku 65+; mimoto 

mimořádně také roste počet zaměstnaných ve věku 60-64, který se za dvacet let (1995-2015) 

vzrostl o 154 tis. Počet pracujících ve věkové skupině 60+ je značně větší než pracující ve 

věkové skupině do 25 let.  

Tento nárůst je zásadně ovlivněn postupným zvyšováním věkové hranice pro odchod do 

důchodu, což se projevuje vývojem míry zaměstnanosti v posledních pěti letech. S ohledem 

na zaměření tohoto příspěvku je však zajímavější věková skupina 65+. V celém dvacetiletém 

období se zaměstnanost seniorů v této věkové skupině pohybovala v rozpětí od 3,7 % až po 

5,3 %. V minulém roce je však zřejmý nárůst této míry (5,6 %)
84

 a tato tendence se projevuje 

i v dosavadním průběhu letošního roku. To potvrzuje skutečnost, že podle předběžných údajů 

za druhé čtvrtletí letošního roku se zvýšil počet pracujících v tomto věku, dokonce již na 

126 tis.  

Mezi pracujícími staršími 65 let jednoznačně převažují důchodci v řádném starobním 

důchodu (právě tato věková skupina je směrodatná pro účely tohoto příspěvku). V roce 2015 

to bylo 99 tis. ze 108 tis. všech pracujících v tomto věku (pokud se v roce 2014 v ČR 

evidovalo asi 1.834.000, skupina pracujících důchodců ve věkové skupině 65+ představuje 

téměř 6% všech seniorů v této věkové skupině). Ostatní důchody se vyskytují jen výjimečně. 

Přitom je zajímavá ta skutečnost, že v minulém roce poměrně významná skupina pracujících 

ještě o důchod nepožádali (kolem 9 tis., což je cca 8 %). 

Se stárnutím přicházejí změny zejména ve fyzické kondici. To se odráží v druhu profesí 

a zároveň v odvětvové skladbě pracujících ve vyšším věku. Ve skupině 60-64letých není 

rozdíl v profesní a odvětvové skladbě v porovnání s mladšími pracujícími nijak markantní. 

Méně jsou zastoupena povolání technických a odborných pracovníků a pracovníků ve 

službách a prodeji, naopak častěji mladší šedesátníci pracují na pozici řídících pracovníků, 

specialistů a zároveň řemeslníků a opravářů. 

Situace se podstatně mění po dosažení 65 let. Rapidně klesá počet manuálně pracujících, kdy 

se často jedná o fyzicky náročnou práci (řemeslníci, opraváři, obsluha strojů a zařízení). 

Naopak vysoký je podíl starších v řídících funkcích. Hlavní rozdíl proti struktuře všech 

pracujících je v tom, že mimořádně vysoký počet pětašedesátníků a starších je zařazen ve 

skupině specialistů. Dva z pěti pracujících v této třídě jsou přitom obyvatelé Prahy. Podíl 

specialistů na zaměstnanosti ve věku 65 a více let převyšoval 22 %, ale v rámci všech 

pracujících nad 15 let to bylo pouze 15 %. Zároveň častěji pracují senioři jako pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci (viz k tématu Mejstřík 2006). 

                                                 
83

 https://www.czso.cz/documents/10180/36740470/czam080516analyza.pdf/b89f9bb8-d899-45bc-a06c-

d78b20736387?version=1.0 (www konzultovány 13.9.2016). 
84

 K 31.12. 2013 ČR měla 10.538.275 obyvatel (https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide). Zároveň na 

demografickém složení obyvatelstva ČR se podíleli lidé ve věku 65+ 17,4% 

(https://www.czso.cz/csu/czso/seniori), což činí přibližně 1.833.659 občanů starších 65 let. 

https://www.czso.cz/documents/10180/36740470/czam080516analyza.pdf/b89f9bb8-d899-45bc-a06c-d78b20736387?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/36740470/czam080516analyza.pdf/b89f9bb8-d899-45bc-a06c-d78b20736387?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/seniori
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Výrazně „přesluhovat“ jsou ochotni podnikatelé (týká se to pomáhajících členů rodiny, pokud 

ta vlastní nějakou rodinnou firmu). Týká se to také pracujících ve školství, zdravotnictví a ve 

veřejné správě. „Postavení v zaměstnání“ je dalším významným faktorem, ovlivňující ochotu 

a také potřebu pracovat ve vyšším věku“ (Mejstřík 2006, s. 3). To souvisí s otázkou 

sociálního zabezpečení a s razantní změnou sociální situace podnikatelů po skončení jejich 

ekonomicky aktivního života, vysvětluje Mejstřík (2006). 

Na základě klasifikace zaměstnání by mezi respondenty (50-69letých) rádi pracovali i po 

dosažení 65 let nebo co nejdéle zákonodárci, vedoucí či řídící pracovníci (sem patří 

podnikatelé se zaměstnanci). Vysoká ochota pracovat ve vyšším věku je i mezi vědeckými a 

odbornými duševními pracovníky (z valné části se jedná o pracovníky s vysokoškolským 

vzděláním nebo absolventy VOŠ). Malou ochotu pracovat i v důchodovém věku Mejstřík 

zjistil u těžkých manuálních prací (obsluha strojů a zařízení). Velký zájem „přesluhovat“ 

neprojevovali ani nižší administrativní pracovníci, provozní pracovníci ve službách a 

obchodu, řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři. Mejstřík tuto neochotu 

vysvětluje tím, že rozdíl mezi současnou výdělkovou úrovní a výší starobního důchodu je 

relativně nízký. 

Počet 65 a víceletých pracujících mužů převyšuje počet žen v tomto věku (v minulém roce 

62,1 tis. proti 45,5 tis.). Přitom počet žen v minulém roce absolutně převyšoval počet mužů 

v zaměstnáních jako úředníci, pracovníci ve službách a prodeji, specialisté a jako pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. 

Častěji než mladší pracovníci jsou senioři nad 65 let zaměstnáni v terciárním sektoru, zejména 

v profesních, vědeckých a technických činnostech, dále ve vzdělávání, v administrativních 

a podpůrných činnostech, ve zdravotnictví a sociální péči a v sekci kulturní činnosti. To se 

však netýká veřejné správy. 

Muži a ženy nad 65 let často pracují na místech s požadovaným vyšším formálním 

vzděláním. V minulém roce dosáhl podíl všech pracujících s ukončeným středním vzděláním 

s maturitou a absolventů s terciárním stupněm vzdělání na celkové zaměstnanosti 15letých a 

starších 60,8 %. Tento podíl ve skupině 65 a víceletých byl podstatně vyšší – 68,7 %. 

Zejména podíl vysokoškoláků je podstatně vyšší než mezi všemi pracujícími v republice. 

Jestliže podíl absolventů terciárního studia dosahuje necelou čtvrtinu (23,3 %) ze všech 

pracujících, ve věku 65 a více let to je již třetina všech pracujících (33,4 %). 

Rozdíly mezi staršími a mladšími pracovníky jsou patrné v profesní a odvětvové struktuře 

a zejména v podílu jednotlivých stupňů formálního vzdělání. Významně se liší i z hlediska 

ekonomického postavení pracujících. Převažující část všech pracujících ve věku 15 a více let 

jsou zaměstnanci, v roce 2015 dosáhl 82,7 %. S odstupem následují podnikatelé bez 

zaměstnanců (13,2 %), a dále podnikatelé se zaměstnanci (3,5 %). Ve skupině mladších 

šedesátníků podíl zaměstnanců klesá a zvyšuje se zastoupení podnikatelů bez i se 

zaměstnanci. 

Intenzitu pracovního zapojení starších nejlépe charakterizuje míra zaměstnanosti (podíl 

pracujících na celkovém počtu osob v daném věku). Zveřejněná data Eurostatu umožňují 

porovnat rozdíly mezi státy v míře zaměstnanosti seniorů z hlediska úrovně dosaženého 

vzdělání. Proti jiným členským zemím EU u nás podstatně méně pracují osoby se základním 

stupněm vzdělání. Nižší míru zaměstnanosti vykazují i osoby se středním stupněm vzdělání 

(vyučení nebo s maturitou). Počty osob se středním stupněm vzdělání jsou přitom ve vyšším 

věku, ale i ve věku od 35 let do vzniku nároku na starobní důchod, v naší republice 

dominantní. 

Jinak je tomu u skupiny terciárního vzdělání. Jedná se o osoby, které získaly vysokoškolské 

vzdělání v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy podíl absolventů nejvyššího typu škol byl 

v ČR podstatně nižší než v současné době. V České republice je podíl pracujících na 

celkovém počtu vysokoškoláků ve věku 60-64 let v porovnání s EU28 nadprůměrný, a ve 
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vyšším věku 65-69 let je již pátý nejvyšší ze všech zemí EU (27 %). Před námi jsou pouze 

dva pobaltské státy, Švédsko a Malta. Nadprůměrná je zaměstnanost našich vysokoškoláků i 

ve věku nad 70 let. 

Počet osob ve věku 65 a více v naší republice překročí v příštím roce hranici dvou miliónů. 

V roce 2020 dosáhne 2,2 miliónu a v roce 2030 jich bude 2,5 miliónu. Za necelých patnáct let 

to bude téměř čtvrtina celé populace. O to naléhavější bude potřeba vytváření vhodných 

příležitostí pro pracovní uplatnění starších mužů a žen. Rozhodující část těchto osob jsou 

absolventi středních škol s maturitou a učilišť. Zatímco ženy jsou výrazně orientovány na 

zaměstnávání v sektoru služeb, mimořádně vysoký podíl mužů s vyučením pracuje 

v sekundárním sektoru. 

Celková zaměstnanost je a bude výrazně ovlivněna i posunem ročníků z šedesátých let a dále 

sedmdesátých let do vyššího věku. V této skupině je stejně jako u starších ročníků podstatně 

vyšší podíl středního stupně vzdělání a nižší podíl vysokoškoláků. Přitom právě pracující 

v početně slabších mladších ročnících se vyznačují vysokým podílem absolventů terciárního 

stupně a tato diference mezi generacemi bude působit dlouhodobě. 

 

5. Práce jako naplnění vyšších potřeb 
 

Průzkum u více než 300 tisíc dospělých ve Velké Británii zjistil
85

, že nejspokojenější lidé 

jsou mezi 65 a 79 lety
86

. Tehdy zažívají největší životní spokojenost, štěstí a pocit, že ten 

život stojí za to žít. Po osmdesátce se tento pocit štěstí snižuje a podle vědců za to může 

zhoršující se osobní situace – tedy zdravotní stav a pocity osamělosti. 

Pochopitelně po ukončení práce, která byla náplní života po celou dobu dospělosti, je třeba 

najít novou smysluplnou aktivitu. Pokud se to nepovede a nový hodnotný cíl nalezen či přijat 

není, „dochází často k trapným situacím“ (Křivohlavý 2013, s. 48). Pro někoho proto může 

být řešením pokračování pracovních aktivit i v důchodovém věku, kdy se primárně nepracuje 

kvůli penězům, ale pro práci samotnou. V mém pojetí se tedy jedná o dobrovolný aspekt 

práce. 

Spokojenosti seniorů v ČR s životem v důchodu se ve svém článku věnuje Jitka Skálová 

(2015). Výsledky její studie jsou důležité i v souvislosti s předmětem tohoto příspěvku, 

protože nespokojenost seniorů po odchodu do důchodu je možné spojovat s určitým typem 

nedobrovolnosti (člověk se nedokáže adaptovat na nové podmínky, spokojenější byl 

zaměstnán).  

Subjektivní spokojenost podle výsledků studie Skálové nesouvisí s tím, zda se jedná o muže 

nebo ženy, což je ve studii vysvětleno tím, že dnes již pracovní kariéru není vyloženě 

mužskou doménou, ale najdeme čím dál více žen, které v práci nacházejí životní 

sebenaplnění. 

Ve studii Skálové se potvrdil druhý předpoklad, který je stěžejní pro spokojenost seniorů: 

pokud jejich příjem v důchodu (pomocí důchodových dávek a jiných příjmů) nedosáhne 

průměrného výdělku ekonomicky aktivní části obyvatel, budou se cítit nespokojeni. Jelikož se 

nedá předpokládat, že by se kdy důchodové dávky rovnaly průměrným platům, řada seniorů si 

bude muset k důchodu přivydělávat, chtějí-li být spokojení.  

 

 

                                                 
85

 http://zoom.iprima.cz/jsou-stastnejsi-studenti-nebo-duchodci-vysledky-nove-studie-ukazuji-koho-svet-bavi-vic 

(www konzultovány 14.9.2016). 
86

 Jedná se o studii provedenou ve Velké Británii, kde je výše penzí jiná než v ČR. Realizováním podobné studie 

v ČR by se mohl testovat vliv výše zajištění důchodovými prostředky v neproduktivním věku na spokojenost 

seniorů. Na základě pozorování však tušíme, že příjmové rozdíly v důchodech se bude značně podílet na 

spokojenosti (subjektivně prožívaných pocitech štěstí) seniorů v ČR a Velké Británii.  
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6. Shrnutí a závěrečná diskuze 

 

Na základě shromážděných dat je možné vyvodit několik závěrů, komentářů a postřehů, od 

kterých je možné se odrazit v dalších výzkumech. 

1. Zkoumaná data analyzovaná ČSÚ kategorizovala respondenty do věkových skupin; 

větší vypovídající hodnotu by mohlo mít sledovat počet „přesluhovaných“ let, tj. počet let, 

které senioři ať pouze zamýšlí, anebo již realizují souběžné pobírání starobního důchodu při 

nějaké jiné výdělečné činnosti. 

2. Počet seniorů (nejenom aktivních) neustále poroste, jejich politický hlas bude sílit. 

Tématy týkajících se seniorů se musí ve velké míře zabývat agenda jakékoliv politické strany, 

která bude chtít v demokratických volbách uspět. 

3. Počet pracujících seniorů (65+) pouze činí sice necelých 6% (dá se předpokládat, že 

toto číslo do budoucna bezesporu poroste, což souvisí se zvyšováním věku pro odchod do 

důchodu a s nedávno přijatým zastropováním). Toto číslo sice není nijak dramaticky vysoké, 

nicméně spokojenost (a tedy i subjektivní odraz tohoto stavu se projeví v demokratických 

volbách) bude narůstat, pokud se budou rozšiřovat možnosti jejich zapojení do aktivního 

pracovního života, budou-li oni sami chtít. Politici by měli tuto skutečnost reflektovat a napřít 

tímto směrem své úsilí, tj. hledat způsoby a možnosti, jak využít pracovní potenciál seniorů 

v důchodovém věku (s tím souvisí i koncept „rozvolňování“ předložený R. Valenčíkem). 

4. Je sice možné spekulovat, proč asi cca v 8% nebylo požádáno o nárokový starobní 

důchod, nicméně tento fakt naznačuje závažnou skutečnost: za předpokladu, že se tato 

skupina chová racionálně (jinak by o něj bylo zažádáno), pobírání starobního důchodu 

v jistém smyslu působí diskriminačně, protože pobíráním důchodu senioři riskují, že budou 

s větší pravděpodobností nedobrovolně odejíti do penze.  

5. Senioři 65+ se spíše uplatní v profesích, kde zapotřebí zkušeností a nabytého know-

how než manuální síly. 

6. Práce seniorů ve velké míře koreluje s obecnou zaměstnaností. Proto se zaměstnanost 

seniorů 65+ bude lišit kraj od kraje. V Praze, kde jsou možnosti zapojení seniorů i po odchodu 

do penze největší, pracuje také nejvíce seniorů v této věkové skupině. Pro vládu tak do 

budoucna vyvstane úkol v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vytvářet nová pracovní místa 

pro seniory 65+ (např. ve veřejné správě nepracuje tolik seniorů 65+ jako v terciární sféře, 

vědě a vzdělávání. Česká republika patří v rámci EU mezi země s vysokým podílem 

zaměstnanosti seniorů v profesních, vědeckých a technických činnostech). 

7. Jak ukazují data, ochota pracovat i ve vyšším věku koreluje s dosaženým vzděláním. 

Pro celkovou zaměstnanost bude důležitý rozsah pracovního zařazení starších se středním 

stupněm vzdělání. 

8. Řada seniorů v penzi zažívá relativní nespokojenost zvláště tehdy, když propad příjmů 

(a tedy i životní úrovně) související s odchodem do důchodu poklesne natolik, že to budou 

chápat jako omezení aktivit, kterým by se rádi věnovali v důchodu.  

9. Marx a potažmo Richta mají pravdu: pocity „zvnějšování“ a „odcizení“ spojované 

s výkonem práce mají velký vliv na ochotě pracovat i v důchodovém věku (proto je např. tolik 

podnikatelů, kteří pracují na sebe, ochotno pracovat i po odchodu do penze). 

10. Zatím sice procento pracujících seniorů 65+ představuje v rámci všech seniorů jen 

zanedbatelné procento (toto číslo bude nicméně do budoucna bezesporu narůstat). Příští vlády 

budou muset umět vytvářet vhodné pracovní příležitosti i pro seniory, protože tím, jak se 

ukazuje na zkoumaných datech, se bude zvyšovat spokojenost těchto seniorů a politické 

strany budou získávat na svou stranu početné voličstvo. V této souvislosti stojí za 

prozkoumání návrh R. Valenčíka a jeho koncept „rozvolňování“. 

Samozřejmě učiněné závěry je možné (a nutné) neustále testovat a korigovat na dalších 

vzorcích. Dle mého soudu k dokumentování ochoty či dobrovolnosti pracovat v důchodovém 
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věku lze krásně dokumentovat výzkumem zaměstnanecké struktury VŠFS, kde najdeme 

široké zastoupení celé řady profesních skupin. Na základě subjektivního pozorování si 

dovolím tvrdit, že na tomto „subsetu“ seniorů 65+ najdeme potvrzení celé řady skutečností, 

které zde byly popsány a souvisí s výdělečnou činností důchodců, přičemž finanční stránka 

věci v řadě případů není hlavním motivem jejich práce (dochází tedy k opaku toho, co 

kritizoval Marx a potažmo Richta, tj. „odcizení“ a „zvnějšení“). Jinými slovy práce 

(pozorováno především u akademických pracovníků) se stává výdělečnou zálibou, v níž je 

zároveň možné spatřovat pozitivní externalitu: z touhy po poznání jednotlivců těží i 

společnost jako celek. Pochopitelně tato subjektivní pozorování bude nutné doložit dalším 

seriózním vědeckým výzkumem.  
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VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA EKONOMICKÝ ROZVOJ 

PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB  

 

THE IMPACT OF TOURISM ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

IN SELECTED DESTINATIONS THROUGH PRODUCTIVE SERVICES 
 

Patrik Kajzar 

 

Abstract 

Currently, tourism is an important part of the economies in economically advanced countries. 

The paper therefore deals with tourism as a multidimensional complex of productive services, 

ie. the productive services contributing to acquiring, maintaining and utilizing of human 

capital. From this perspective, we can distinguish recreational - health function, cultural - 

cognitive, educational - learning, scientific and informational function, acquiring social 

capital function and the function of intensifying experiences. Based on detailed characteristics 

and expert evaluation of these functions presents the extent of their fulfillment in selected 

destinations. The results of this evaluation are presented in comparison with the demarcation 

of the contribution of tourism to GDP respective selected destinations. 

 

Keywords 

Tourism, impact, indstustry, contribution. economic development, destination 

 

Abstrakt 

V současné době cestovní ruch představuje významnou součást ekonomik hospodářsky 

vyspělých zemí. Příspěvek se zabývá cestovním ruchem jako vícerozměrným komplexem 

produktivních služeb, tj. služeb přispívajících k nabývání, uchování a uplatnění lidského 

kapitálu. Z tohoto hlediska rozlišuje rekreačně zdravotní, kulturně poznávací, výchovně 

vzdělávací, vědecko-informační funkce, funkci nabývání sociálního kapitálu a funkci 

intenzifikace prožitků. Na základě podrobné charakteristiky a expertního ocenění těchto 

funkcí prezentuje míru jejich naplnění ve vybraných zemích. Výsledky tohoto ocenění jsou 

uvedeny v komparaci s vymezením přínosu cestovního ruchu k HDP příslušných vybraných 

zemí. 

 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, dopad, průmysl, podpora, ekonomický rozvoj, destinace 

 

JEL Classification: J24, Z32, Z33 

 

1. Úvod 

 

Na konci 19. století a na začátku 20. století se cestovní ruch stal objektem zkoumání mnoha 

vědních disciplín jako prostorový, sociologický i ekonomický jev. V současnosti je objektem 

zájmu ekonomie, sociologie, geografie, medicíny, psychologie, marketingu a dalších vědních 

disciplín, které zkoumají cestovní ruch vždy z vlastního zorného úhlu a jím vlastního 

metodologického aparátu. (Kajzar, 2015b) 

Cestovní ruch se začal rozvíjet mezi koncem XIX. a začátkem XX. století. Tehdy se stal i 

objektem zkoumání mnoha vědních disciplín jako prostorový, sociologický i ekonomický jev. 

V současnosti je předmětem zkoumání ekonomiky, geografie, sociologie, lékařství, 

psychologie, pedagogiky, marketingu a dalších vědních disciplín. Jednotlivé vědecké 
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disciplíny zkoumají cestovní ruch vždy z vlastního zorného úhlu a jím vlastního 

metodologického aparátu. Cestovní ruch, který jednotlivé vědecké disciplíny zkoumají, je ve 

své podstatě jednotný a dynamický jev. (Gúčik 2000) Výsledky zkoumání jedné vědecké 

disciplíny ovlivňují ostatní, což má za následek rozšíření a prohloubení okruhu výzkumu a 

poznatků o cestovním ruchu. Pro všechny vědecké disciplíny je charakteristický nejen 

společný předmět zkoumání, ale i určité společné poslání a možnosti, které jsou projevem 

společensko-ekonomických podmínek. Vědecké disciplíny, které zkoumají cestovní ruch, 

tvoří jeden celek - teorii cestovního ruchu. Předmětem teorie cestovního ruchu je cestovní 

ruch jako komplexní jev. (Kajzar, 2015a)  

Podle Williasme (1998) se cestovní ruch stala jedním z nejvýznamnějších hnacích sil pro 

změnu v dnešním světě. Cestovní ruch je mnohými považován za největší světový průmysl, 

cestovní ruchu vede pravidelně k velkému pohybu lidí po celém světě, využívání zdrojů. 

Procesy, které probíhají v této oblasti, mají nevyhnutelné dopady na destinace, na ekonomiky, 

na společnost i prostředí. Cestovní ruch je jev, který stále vyžaduje pozornost. 

Podle Kešnera, Moravce, Novotného a Parmové (2008), cestovní ruch může být označován 

přímo za průmysl cestovního ruchu, který také tvoří velmi širokou řadu aktivit a podílí se na 

něm celá řada subjektů. Průmysl cestovního ruchu vytváří produkty a služby přímo pro 

turisty. Aby byla uspokojena přání a potřeby turistů, vznikla v průmyslu cestovního ruchu 

postupně široká škála povolání a podniků. Průmysl cestovního ruchu ve svých hospodářských 

souvislostech přináší značný multiplikační efekt. Podle Galvasové, et al. (2008), zde např. 

patří doprava, ubytování, zábavné podniky a podniky které vyrábějí potraviny a nápoje. 

Nesmíme zapomenout ani na zařízení přímo podporující nebo organizující rozvoj cestovního 

ruchu (cestovní kanceláře, agentury, zdravotní služby, telekomunikace, atd.) Multiplikační 

efekt cestovního ruchu spočívá v tom, že přímo a nepřímo ovlivňuje řadu dalších odvětví 

lidské činnost. Přímo ovlivňuje činnost hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a cestovních 

agentur, průvodců cestovního ruchu., informačních středisek a center cestovního ruchu, 

dopravních firem včetně půjčoven aut, autoservisů a čerpacích stanic, bank, směnáren, 

divadel, muzeí, galérií, kulturních a historických objektů a památek, sportovních zařízení, 

zábavních parků, výrobu upomínkových předmětů a tzv. turistické literatury (mapy, 

pohlednice, apod.). Nepřímo se cestovní ruch promítá například do rozvoje maloobchodní 

sítě, stavebnictví, spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu atd. (Sharpley, 2002, 

Dweyer et all, 2009) 

V současné době roste role cestovního ruchu jako jednoho z odvětví produktivních služeb, 

resp. vícerozměrného komplexu produktivních služeb, tj. služeb, které přispívají k nabývání, 

uchování a uplatnění lidského kapitálu. Perspektivně lze očekávat, že poroste jak význam 

cestovního ruchu, tak i jeho role v oblasti produktivních služeb, a to v přímé souvislosti s 

přechodem k takovému typu ekonomického růstu, který bude v rozhodující míře na 

produktivních službách založen. Růst založený na produktivních službách podstatně zvýší 

intenzitu inovací, a to zejména v souvislosti se změnami v technologickém vývoji, které jsou 

označovány jako nástup Průmyslu 0.4, může být velmi dynamický, trvale udržitelný a 

současně naplnit reálné bohatství života člověka, které spočívá v rozvoji a uplatňování 

schopností. (Kajzar, Valenčík 2016)  

 

2. Předmět a metody 

 

Cílem tohoto článku je ukázat vliv cestovního ruchu v různých destinacích z hlediska jeho 

role jako vícerozměrného komplexu produktivních služeb. Budeme přitom posuzovat tyto 

funkce přispívající k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu: 

- rekreačně zdravotní,  

- kulturně poznávací,  
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- výchovně vzdělávací,  

- vědecko-informační funkce, 

- nabývání sociálního kapitálu, 

- intenzifikace prožitků. 

(Kajzar, Valenčík 2016) 

Rozlišení těchto funkcí umožňuje porovnat a ocenit parametry jednotlivých distancí, a to 

nejen z hlediska (někdy úzce chápaného) aspektu bezpečnosti. Je to zřejmé např. z porovnání 

kulturně poznávací funkce a funkce nabývání sociálního kapitálu. Určitá distance může být 

bezpečná, její návštěva může mít výraznou kulturně poznávací funkci, ale v důsledku specifik 

dané distance může mít minimální přínos v oblasti nabývání sociálního kapitálu. Podrobněji 

se k této otázce dostaneme s využitím charakteristice jednotlivých funkcí. 

Význam výše uvedených funkcí roste s tím, jak roste význam některých specifických forem 

turistiky: 

- zdravotní a lázeňská turistika, 

- konferenční a kongresová turistika, 

- podnikatelská a obchodní turistika. 

Vycházíme z předpokladu, že čím příznivější podmínky cílové země při naplnění výše 

uvedených funkcí existují, tím více se to projevuje v pozitivních dopadech na ekonomických 

přínosech cestovního ruchu pro cílovou zemi a na podílu cestovního ruchu pro HDP dané 

země.  

Aktuálnost našeho příspěvku lze ilustrovat na nedávném vývoji rusko-tureckých vztahů 

v politické i bezpečnostní oblasti a následném promítnutí těchto vztahů právě do oblasti 

cestovního ruchu. 

Hlavní zdroje pro následující analýzu byly získány z vybraných internetových stránek 

organizací jako je National Institute of Statistics, Světová rada cestování a cestovního ruchu, a 

z vybraných odborných knih a časopisů. Autoři v tomto příspěvku využívají analýzu 

sekundárních zdrojů a studium dokumentů. Jako vědecké teoretické metody byly použity 

v příspěvku metoda analýzy, syntézy, abstrakce, komparace a expertního ocenění. 

Výsledky tohoto postupu uveřejňujeme v tabulce, která je hlavním původním výstupem. 

 

3. Analýza zdrojů 

 

Aby bylo možné popsat, jak cestovní ruch přispívá k ekonomickému rozvoji prostřednictvím 

vlivu na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, je nezbytné vymezit dva pojmy 

související s danou problematikou. Lišková (2012) popisuje ekonomický růst jako neustálé 

zvyšování celkové produkce statků a služeb v dané společnosti, přičemž se celková produkce 

měří jako hrubý domácí produkt (HDP). Ekonomický rozvoj je tedy ekonomický růst 

doprovázený podstatnými strukturálními a organizačními změnami v ekonomice daného státu. 

Podle Vystoupila a Šauera (2006) má cestovní ruch z ekonomického hlediska vliv na HDP, 

zaměstnanost, platební bilanci státu, příjmy státních a místních rozpočtů a investiční činnost. 

Na tvorbě přidané hodnoty cestovního ruchu se přímo nebo nepřímo podílejí hospodářská 

odvětví či sektory. Uvedené vlivy zachycuje tzv. satelitní účet cestovního ruchu (TSA), který 

zachycuje poptávku a nabídku cestovního ruchu a zhodnocuje celkový přínos tohoto odvětví 

pro ekonomiku vybrané destinace. 

Vystoupil a Šauer (2006) také upozorňují, že nesmíme zapomenout ani na tzv. multiplikátor 

cestovního ruchu, který představuje nástroj pro měření vlivu cestovního ruchu na ekonomický 

rozvoj. Podává nám informace o tom, o kolik jsou vyšší příjmy než výdaje cestovního ruchu, 

které je způsobily. Multiplikátor cestovního ruchu závisí především na objemu dovozu, který 

závisí na velikosti a vyspělosti národního hospodářství a čím je objem dovozu nižší, tím je 
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multiplikátor příjmů vyšší. Dále závisí na sklonu ke spotřebě – vyšší sklon ke spotřebě 

znamená vyšší multiplikátor příjmů. 

Aby mohlo docházet k ekonomickému rozvoji cestovního ruchu ve vybraných destinacích, 

musí být destinace považována za bezpečnou. V současné době velké % lidí dává přednost 

tzv. „bezpečným destinacím“ Chorvatska, Bulharska či Španělska. U Španělska se 

mimořádný zájem týká pláží pevninské části, pak Baleárských i Kanárských ostrovů. S tím, že 

se klienti přesouvají ve velkém počtu do jiných destinací (např. do Španělska), má kromě 

pozitivních vlivů spojeným se vrůstajícím počtem ubytovaných klientů i mimo sezonu, 

zvýšením počtu objednávek pronájmů aut, vzrůstající zaměstnanosti místních obyvatel a 

zvyšujícím podílu cestovního ruchu, také negativní důsledky spočívající ve vzrůstající 

regulaci ubytování, kdy mají ubytovacích kapacit, kteří chtějí pronajímat ubytování na déle 

než čtrnáct dní, musí mít licenci. Toto opatření je zaměřeno zejména na pokoje, které jsou 

nabízeny na internetu a jejich pronajímatele, kteří většinou neodvádí daně. Dále na Mallorce 

vymysleli, jak více peněz vytáhnout od turistů, proto přišli na novou ekologickou daň, která 

by činila 2 eura za noc.  

Další podmínkou ekonomického rozvoje cestovního ruchu v dané destinaci představuje 

dostatečný fond volného času obyvatelstva a přiměřené disponibilní důchody. Jsou to spojité 

nádoby, protože aspoň teoreticky, čím více člověk pracuje, tím sice více peněz vydělá, na 

druhou stanu má méně času se věnovat cestování. A když v práci tráví méně času, aby mohl 

více cestovat, tak zas na výplatní pásce má méně peněz, tudíž si nemůže dovolit cestovat do 

destinací, do kterých by se mohl podívat za předpokladu, že by vydělával patřičný finanční 

obnos. Tudíž je nutné najít kompromis mezi časem stráveným v práci a volným časem, a také 

si najít zlatou střední cestu mezi svými potřebami a nároky na komfort cestování, a pobytu ve 

vybrané destinaci. Podíl obyvatelstva na cestovním ruchu patří k důležitým měřítkům životní 

úrovně země. Rozvoj cestovního ruchu je podporován řadou faktorů, které souvisejí s růstem 

počtu obyvatelstva naší planety, se zlepšováním jejich zdravotního stavu a se zvyšováním 

vzdělanosti, díky níž lidé postupně překonávají jazykové bariéry a jsou podněcováni k 

poznání nových míst, kultur a k prožití neobvyklých zážitků. 

Na jedné straně budou existovat vybrané destinace, které budou považovány za „potenciálně 

nebezpečné“ a budou mít negativní mediální obraz, budou tyto destinace muset se vypořádat 

zhoršujícím stavem svého národního hospodářství díky klesajícímu počtu turistů, se snižování 

zaměstnanosti jak přímo v oblasti cestovního ruchu, tak i v navazujících odvětvích. Na druhé 

straně tyto negativní důsledky mohou vést zase ke snižování cen za ubytování, kdy si bude 

moci 5* hotely dovolit i širší spektrum turistů, dále ve zlepšující kvalitě poskytovaných 

služeb, ke změně struktury turistů, a přilákání nových turistů z jiných zemí, jenž nejsou 

považovány za „tradiční“ – každým rokem turisté navštěvující danou destinaci. 

A „bezpečné destinace“ bude muset řešit řadů úkolů a výzev spojených se vzrůstajícím počet 

turistů, na jejichž velké počty nebyly v minulých letech zvyklí. To bude mít za následek 

zvyšující regulaci ubytovacích kapacit, zavádění nových daní, vzrůstající problémy místních 

obyvatel s turisty, negativní dopady na životní prostředí, znečištění vodních ploch, pláží, 

hromadění odpadků ve městech apod. a to vše může způsobit vznik demonstrací, tlak na 

vládu, zaměření masmédií na danou destinaci, na počátky nestabilní situace ve vybrané 

destinaci a v konečném důsledků, může být „bezpečná destinace“ považována v očích 

potenciálních turistů za méně bezpečnou, což by mělo zase vliv na ekonomickou stránku dané 

destinace, zaměstnanost, snižování příjmů malých a středních podniků, apod. 

WTTC ve své poslední výroční zprávě, ve spojení s partnerem z Oxfordu, ukazuje příspěvek 

cestovního ruch ke světovému HDP, který v roce 2015 rostl již šestý rokem po sobě, a dosáhl 

úrovně 9,8% světového HDP (US $ 7,2 bilionu). Průmysl cestovního ruchu v současné době 

zaměstnává 284 milionů lidí - to je 1 z 11 pracovních míst na planetě. Prognóza cestovního 

ruchu na příštích 10 let vypadá velmi příznivě s předpokládaným tempem růstu okolo 4% 
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ročně. WTTC podle aktuálních dat za první 6 měsíců v roce 2016 poukazuje na to, že 

navzdory mnoha hrozbám, které cestovní ruch v tomto období čelil, se stále očekává, že tento 

sektor poroste o 3,1%, a překročí globální ekonomický růst, který by měl dosáhnout 2,3%. 

Všechny světové regiony s výjimkou Latinské Ameriky, nadále vykazují růst. (WTTC, 2015, 

2016) Evropa i v současné době je stále klíčovou destinací, s velkým množstvím významných 

lokalit a silným proudem mezinárodních i domácích návštěvníků. (Kajzar, 2013) 

Podle tureckého statistického úřadu byl přímý příspěvek cestovního ruchu na HDP snížen z 

0,2% na -3,2%, a to díky teroristickým útokům, diplomatickému sporu s Ruskem, 

nezdařenému pokusu o převrat, a blízkosti syrského konfliktu. Na druhé straně ve Francii, 

přímý příspěvek sektoru cestovního ruchu na HDP stále roste, i přesto, že došlo k redukci z 

2,9% na 1,1%, vzhledem k makroekonomickým poklesům v jiných evropských zemích, 

umocněných probíhajícími dopady terorismu. 

Podle internetového portálu STATISTICA, činil přímý příspěvek cestovního ruchu pro 

světovou ekonomiku v letech 2006 až 2015 necelých 1,91 bilionů amerických dolarů v roce 

2006 a v roce 2015 vzrostl na 2,23 bilionu amerických dolarů. To je způsobeno především 

ekonomickou aktivitou průmyslu cestovního ruchu, jako jsou hotely, cestovní kanceláře, 

letecká a jiná osobní doprava, restaurace i zábavný průmysl. Celkový ekonomický dopad 

(včetně efektů z investic, dodavatelských řetězců apod.) cestovního ruchu na světovou 

ekonomiku od roku 2006 do roku 2015 se změnila z 6,03 bilionu amerických dolarů v roce 

2006 na 7,17 bilionů amerických dolarů v roce 2015. 

Tabulka 1 ukazuje příspěvek cestovního ruchu na HDP ve vybraných destinacích v roce 2014. 

 

Tabulka 1: Příspěvek cestovního ruchu na HDP ve vybraných destinacích v roce 2014 

Celkový příspěvek cestovního 

ruchu na HDP  

2014 (US$bn) 

Německo 343.5 

Francie 254.8 

Španělsko 214.4 

Turecko 95.8 

Světový průměr 58.3 

Evropský průměr 45.4 

Řecko 39.1 

Maroko 19.1 

Tunisko 7.4 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle údajů WTTC 

 

4. Ocenění jednotlivých funkcí cestovního ruchu z hlediska jejich ekonomických přínosů 

pro cílovou zemi 

 

Podívejme se nejdříve podrobněji na jednotlivé funkce cestovního ruchu: 

1. Rekreačně zdravotní funkce (1RZ) má zřetelně bezprostřední vliv na uchování lidského 

kapitálu. Je zčásti vyhledávaná v rámci běžné turistiky (spotřebitel této funkce subjektivně 

pozitivně oceňuje přínos pobytu v určité oblasti), především je však spojena s rolí 

specializovaných lázeňských a zdravotních zařízení, která zpravidla využívají výjimečné 

místní podmínky. Velmi významnou roli hraje rovněž kvalifikovaný servisní personál. 

2. Kulturně poznávací funkce (2KP) má na proces nabývání, uchování a uplatnění lidského 

kapitálu jen nepřímý dopad, souvisí zpravidla s rozšiřování celkového obzoru znalostí a 

s relaxací. Spotřebiteli služeb v oblasti cestovního ruchu je však zpravidla výrazně oceňována 

v podobě ochoty zaplatit za distance, které jsou z hlediska kulturně poznávací funkce 
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atraktivní, poměrně značné finanční částky. Významnou roli hraje to, jaké image se dané 

distanci daří vytvářet. 

3. Výchovně vzdělávací funkce (3VV) je zčásti obsažena jako vedlejší produkt všech 

ostatních funkcí, především je však vázána na vzdělávací proces na jednotlivých úrovních 

institucionalizovaného systému vzdělání. Její podstatnou součástí je osvojování jazyka. Další 

přínosy mohou být v oblasti specifických druhů hospodaření v určitých distancích apod. 

4. Vědecko-informační funkce (4KI) je vázána především na tzv. konferenční a studijní 

turistiku. Jejím cílem je výměna poznatků či informací a navázání dlouhodobější spolupráce. 

V této oblasti se částečně dotýká funkce cestovního ruchu spojené s nabýváním sociálního 

kapitálu. Uvedená funkce velmi podstatným způsobem souvisí s úrovní středního a zvláště 

pak univerzitního školství, případně s existencí specifických vědeckých zařízení. Ta mohou 

vznikat i v rámci mezinárodních projektů a využívat specifické přírodní podmínky. 

5. Nabývání sociálního kapitálu (5SK) je funkce, která je částečně obsažena ve všech 

ostatních funkcí, může mít však řadu specifických podob. Uvedeme některé z nich: Vytváření 

sousedských vztahů v rámci příhraničního styku, vytváření předpokladů pro podnikatelské a 

obchodní vztahy, vytváření podmínek pro rodiny, jejichž členové žijí v různých zemích.  

6. Intenzifikace prožitků (6IP) je funkce spojena se všemi ostatními funkcemi. Má však řadu 

specifických podob. Zdaleka nejde jen vnímání přírodních krás či historických památek. Jde o 

pocit bezpečnosti, prožitkové ocenění mezilidských vztahů v daném regionu, svobodu 

vyznání a náboženskou toleranci, vstřícnost obyvatelstva či institucionálního systému dané 

země k případnému nechtěnému narušení zvyklostí, ochotu obyvatelstva či institucionálního 

systému dané země pomoci v obtížích apod.  

Jednotlivé funkce cestovního ruchu z námi uvažovaných hledisek se vzájemně doplňují a 

vytvářejí synergické efekty. To znamená, že nenaplnění některé z funkcí oslabuje vliv 

ostatních a často jej nelze vykompenzovat ani zvýšením role ostatních funkcí.  

Z hlediska výše řečeného si ukážeme tabulku sestavenou na základě expertního hodnocení: 

 

Tabulka 2: Ocenění jednotlivých funkcí cestovního ruchu jako komplexu produktivních 

služeb 

 1RZ 2KP 3VV 4KI 5SK 6IP 

Německo + + + + + + 

Francie + + + + + + 

Španělsko + + + + + + 

Turecko o + o o o + 

Řecko o + o o o + 

Maroko o + - - - o 

Tunisko o + - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě expertního ocenění 

 

Kde: 

+ znamená vysokou úroveň plnění dané funkce 

o znamená nízkou úroveň plnění dané funkce 

- znamená minimální či zápornou úroveň plnění dané funkce 

 

5. Diskuse 

 

Pozici vybraných zemí v oblasti cestovního ruchu jsme vyhodnotili nejen z hlediska přínosu 

tohoto odvětví k HDP jednotlivých zemí, ale i z hlediska jednotlivých funkcí cestovního 

ruchu jako vícerozměrného komplexu produktivních služeb. Oproti dosavadním přístupům 
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jsme podrobně rozebrali a charakterizovali jednotlivé funkce cestovního ruchu z hlediska 

nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Současně jsme analýzou zdrojů získali 

informace o podílu cestovního ruchu vybraných zemí na jejich HDP. Výsledky jsme 

prezentovali formou dvou tabulek. Jedna ukazuje příspěvek cestovního ruchu na HDP ve 

vybraných destinacích, druhá ocenění jednotlivých funkcí cestovního ruchu jako komplexu 

produktivních služeb.  

 

6. Závěry 

 

V dnešním dramaticky se měnícím se světě pociťujeme dopady nejrůznějších událostí v celé 

řadě oblastí společenského života. Jednou z nejcitlivějších oblastí je cestovní ruch, který je 

stále více propojen s ekonomikami jednotlivých zemí. Ne náhodou řada teroristických útoků 

má v podstatě diverzní charakter a míří na ekonomický ruch právě s cílem podlomit 

ekonomiku příslušné země. 

Vymezení cestovního ruchu jako vícerozměrného komplexu produktivních služeb, ve kterém 

se jednotlivé funkce produktivních služeb vzájemně doplňují a vytvářejí synergické efekty, 

umožňuje ukázat ekonomický základ přitažlivosti jednotlivých zemí a distancí v rámci těchto 

zemí. 

Podrobná charakteristika jednotlivých funkcí, kterou bude nutné dále doplňovat, a to i úměrně 

tomu, jak role cestovního ruchu jako komplexu produktivních služeb poroste, nám umožnila 

provést expertní ocenění těchto funkcí ve vybraných zemích. Jedním z cenných závěrů je to, 

že výsledky tabulky popisující přínos cestovního ruchu na HDP ve vybraných destinacích 

odpovídá ocenění jednotlivých funkcí cestovního ruchu jako komplexu produktivních služeb 

ve druhé tabulce.  

Další rozpracování našeho přístupu se nabízí zejména v následujících směrech: 

- Podrobnější charakteristika a případně i rozšíření jednotlivých funkcí cestovního ruchu jako 

vícerozměrného komplexu produktivních služeb. 

- Rozšíření okruhu zemí, ke kterým je uplatněna výše provedená analýza. 

- Vymezení hlavních tendencí rozvoje produktivních služeb v oblasti cestovního ruchu (v 

návaznosti s posuny směrem k ekonomice založené na produktivních službách). 

- Ocenění dynamiky vývoje jednotlivých funkcí cestovního ruchu v jednotlivých zemích 

(očekávané zlepšení, setrvání stavu, zhoršení). 
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KARENČNÍ DOBA, ZDRAVÍ A LIDSKÝ KAPITÁL.  

EKONOMICKÝ PŘÍSTUP 

 

DEFERRED PERIOD, HEALTH AND HUMAN CAPITAL.  

AN ECONOMIC APPROACH 
 

Arnošt Klesla 

 

Abstrakt 

Princip karence znamená omezování sociální podpory zaměstnanců v nemoci neposkytnutím 

mzdové náhrady za prvé tři dny nemoci. Tato intervence přináší efekt snižování doby 

pracovní neschopnosti. Kromě toho vyvolává řadu negativních efektů pro úroveň veřejného 

zdraví a rozvoj lidského kapitálu. Ekonomický přístup k zachování a upevnění dobrého zdraví 

pro každého preferuje metodu prevence a podpory zdraví. Z tohoto hlediska je uplatňování 

kareční doby významným negativním faktorem pro růst lidského kapitálu i hospodářskou 

prosperitu Česka v budoucnosti.  

 

Klíčová slova 
karenční doba, veřejné zdraví, lidský kapitál, investor a konzument zdraví 

 

Abstract  

Principle of karency reduces the social support workers in the event of illness. The employer 

does not pay wages compensation for the first three days of illness. This law intervention 

gives the effect of reducing the period of incapacity for work. On the other hand, it raises a 

number of negative effects on the level of public health and human capital development. 

Economic approach to preserving and strengthening of good health for everyone prefers a 

method of prevention and health promotion. From this perspective, the application of karency 

time take many negative factors for the growth of human capital and economic prosperity 

Czech in the future. 

 

Keywords 

deferred period, public health, human capital, investor and consumer of health 
 

JEL Classification: I11, I13, I18, H51 

 

1. Úvod 

 

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborářů se zřejmě pro řadu příštích měsíců, ne-li let, 

neshodli na zrušení tzv. karenční doby, tedy neproplácení nemocenské zaměstnancům v 

prvních třech dnech nemoci. Sněmovna novelu zákoníku práce, podle které měli zaměstnanci 

dostávat náhradu mzdy v prvních třech dnech nemoci, 31. 8. 2016 těsně zamítla
87

. Pokud by 

předloha KSČM prošla, zaměstnavatel by hradil 60 procent mzdy i první tři dny absence 

z důvodů nemoci. Zaměstnavatelské svazy, vyčíslily zvýšení nákladů až na 3,3 miliardy korun 

ročně. Nemocní zaměstnanci by ovšem nebyli nuceni chodit do práce, kde hrozí rozšiřován í 

infekčních typů onemocnění, ale hlavně by byl dodržován nezbytný léčebný režim v klidu na 

lůžku. Negativní zdravotní efekty přecházení zejména chřipkových onemocnění jsou závažné 

                                                 
87

 Pro zamítnutí hlasovalo 83 ze 163 přítomných poslanců, hlavně z řad ANO, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Proti 

bylo 72 poslanců, zejména z ČSSD, KSČM a Úsvitu. 
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a dlouhodobé v podobě oslabené imunity, rozvoje chronických onemocnění typu civilizačních 

chorob (NCD), vyžadujících následnou nákladnou a dlouhodobou léčbu s nejistými výsledky. 

(nemoci dýchací, oběhové soustavy a pohybového aparátu) 

Náhradu mzdy podle platné úpravy poskytuje v ČR od čtvrtého do 14. dne nemoci za 

pracovní dny zaměstnavatel ve výši 60 procent průměrného denního výdělku. Jako 

poskytovatel této sociální dávky v nemoci má také plné právo kontroly dodržování léčebného 

režimu nařízeného lékařem nemocnému zaměstnanci v režimu pracovní neschopnosti. Od 15. 

dne pracovní neschopnosti z důvodů nemoci přebírá odpovědnost za sociální zajištění i 

kontrolu dodržování léčebného režimu stát. Historicky třídenní karenční dobu zavedla v 

úsporném balíčku v roce 2008 vláda ODS v situaci, kdy celý proces zajišťoval od 1. dne 

v pracovní neschopnosti stát. Ústavní soud třídenní karenci (odklad platby) k pololetí 2008 

zrušil, kabinet ji však v následujících měsících prosadil ve sněmovně znovu. Režim sociálního 

zabezpečení zaměstnanců v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci však byl od roku 2009 

převeden do působnosti jejich zaměstnavatelů a v důsledku této zásadní změny sněmovna 

zákonem zakázala zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům sociální dávky i v prvních 

třech dnech nemoci. Tento nesmyslný výsledek trvá doposud, přestože původní návrh, 

sledoval kromě snížení vysoké pracovní neschopnosti v ČR zcela jiný cíl v oblasti veřejných 

financí státu. Tím byla úspora transferových plateb státu zaměstnaným občanům, které bylo 

dosaženo bez použití regulační sankce typu tzv. karenční doby přesunem působnosti státu při 

sociální podpoře pracujících v nemoci až za 14. den jejich pracovní neschopnosti (MPSV, 

2015). Přesto ústavní soudci druhou úpravu zákona vládou a parlamentem ponechali od roku 

2009 v platnosti. Včetně nesmyslného karenčního zákazu sociální podpory v prvých 3 dnech 

nemoci, působícího ve skutečnosti ve prospěch snížení nákladů zaměstnavatelských firem až 

o 3,3 mld Kč/rok 2015 (MPSV, 2015) a proti zlepšování úrovně veřejného zdraví v příkrém 

rozporu s vládou ČR přijatou dlouhodobou strategií Zdraví 2020. Negativní efekty 

pokračování praxe karenční doby pro úroveň zdraví v populaci jsou totiž závažné a 

dlouhodobé v v důsledku zanedbávání odpovídající léčby a přecházení nemocí (WHO, 1986). 

Důsledky se projevují v populaci v produktivním věku v podobě oslabené imunity a vysokého 

rizika následných chronických onemocnění typu civilizačních chorob (NCD), vyžadujících 

nákladnou a dlouhodobou léčbu s nejistými výsledky, (nemoci dýchací, oběhové soustavy a 

pohybového aparátu). 

 

2. Zdraví a lidský kapitál  

 

Zdraví, je definováno jako stav plné tělesné a duševní schopnosti zapojení jedince do 

aktivního nejen osobního, společenského, kulturního, ale také ekonomického života
88

. 

Současně představuje významnou, základní, součást lidského kapitálu, časový faktor, pro jeho 

zvyšování i uplatnění.  

Zdraví české populace, zejména v produktivním věku 19 – 64 let je však stále intenzivněji 

podlamováno především v důsledku dlouhodobého působení negativních faktorů životního 

stylu (stravování, návykové látky, pohybová aktivita, stress), jejichž důsledkem je především 

nadváha a obezita a snížení úrovně imunity populace zejména ve vyšších věkových 

kategoriích zaměstnanců a ve skupině seniorů 

Ke zvýšení úrovně zdraví v Česku přijala vláda ČR usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014 

základní dokument pod názvem Zdraví 2020_Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 

prevence nemocí.(MZCR, 2015) Který zdůrazňuje odpovědnost všech součástí společenského 

systému i jednotlivců (státu, podnikatelů, NGO i zdravotnictví) na zlepšení zdravého 
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životního stylu populace jako základního nástroje zvýšení účinnosti zdravotní prevence a 

podpory zdraví do roku 2020. 

Údaje zdravotnické statistiky (ÚZIS
89

) jasně dokumentují trvalou tendenci ke snižování 

úrovně zdraví zejména s rostoucím věkem v Česku, což dokládá i mezinárodní průzkum EHIS 

z roku 2014, jehož výsledky ukazují, že zcela zdrávo se cítí ve skupině 45+ jen 68 % a ve 

skupině 55+ již jen 55 % respondentů, oproti výskytu trvalých nemocí, či zdravotních 

problémů, které pociťuje 64 a 78 % respondentů v uvedených věkových skupinách
90

. 

Klesající úroveň zdraví produktivních věkových skupin populace je významným faktorem 

omezení růstu a podpory zvyšování úrovně lidského kapitálu se všemi makro i mikro 

ekonomickými a sociálními důsledky pro současnost i příští léta. Chronické zdravotní obtíže, 

včetně například podceňované obezity prokazatelně brzdí osobní aktivitu zaměstnanců 

zvyšovat svůj lidský kapitál. Klesající úroveň zdraví, projevující se výrazně i ve sníženém 

prahu imunity vůči banálním infekčním nemocem (respirační choroby) u ekonomicky 

aktivních věkových skupin dokládá i struktura pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, kdy 

příčinou více než 40% všech PN tvoří nemoci respirační a horních cest dýchacích (chřipka), a 

20 % nemoci pohybového aparátu. Výrazným negativním faktorem je tzv. přecházení nemoci 

a z toho vyplývající zdravotní komplikace a prodlužování léčby v důsledku zavedení tzv. 

karenční doby v roce 2009, které se statisticky projevuje v růstu průměrného počtu dnů v PN 

po zavedení karenční doby o ½ (Klesla, 2016). 

 

3. Ekonomický přístup ke zdraví a karenční doba 

 

Z hlediska ekonomického přístupu je zdraví vzácný statek, jehož zásoba se od narození do 

okamžiku smrti stále snižuje (Grossman, 1972). Je spolu s genetickou výbavou jedince 

součástí a základní podmínkou celoživotního růstu jeho lidského kapitálu (Chytil et al, 2015). 

Z hlediska biomedicínského je úroveň zdraví souhrnem objektivního, aktuálního zdravotního 

stavu a terapie. Z hlediska konceptu prevence a podpory zdraví je zdraví stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody (well being), nikoliv jen nepřítomností nemoci, vyznačující se 

schopností jedince vyrovnávat se aktivně s okolním prostředím s cílem prožít celý život ve 

stavu zdraví, bez nemoci (Ottawa dec.)  

Zdraví z hlediska sociálně ekonomického pohledu znamená také schopnost vést sociální a 

ekonomicky produktivní život. (WHO, 1977) Zdravotní prevence a podpora zdraví je proces, 

umožňující lidem zvýšit kontrolu nad jejich zdravím a jeho determinantami a tím posílit jejich 

zdraví. Neznamená pouze odpovědnost zdravotnictví za úspěšnou zdravotní prevenci v 

populaci, ale vyjadřuje především individuální ovlivnitelnost zdraví a odpovědnost každého 

upevňovat své zdraví prostřednictvím přijetí zdravého životního stylu a jeho reflexe v osobní 

pohodě (well-being) a v chování jednotlivce (Ottawa charter, WHO, 1986) ve smyslu nejen 

rozhodnutí, ale i trvalého dodržování zásad zdravého životního stylu jako formy chování – 

typu pozitivní zvyk, návyk. 

Prevence a podpora zdraví je ovšem nejen významným nástrojem zvýšení úrovně veřejného 

zdraví, ale současně i významným faktorem hospodářského růstu. Především proto, že 

předchází nemocem a zkracuje tak v průběhu života významně celkovou dobu neproduktivně 

strávenou v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Prodlužuje dobu života ve zdraví 

(HLY)
91

. Zejména ve vyšším produktivním věku (45+) je tak prevence a podpora zdraví 

součástí a základním předpokladem (osobního) rozvoje a zhodnocování lidského kapitálu na 

                                                 
89

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
90

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
91

 The Healthy Life Years (HLY) indicator (also called disability-free life expectancy) measures the number of 

remaining years that a person of a certain age is still supposed to live without disability 

(http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_sv) 
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trhu práce. Přístup k vlastnímu zdraví, jako součásti individuálního lidského kapitálu je však u 

každého z nás velmi individuální a determinuje rozhodujícím způsobem i naše chování. Z 

hlediska ekonomické interpretace chování lidí můžeme přístup k podpoře vlastního zdraví 

vymezit v rozsahu dvou protichůdných, krajních typů přístupu k vlastnímu zdraví a z něj 

plynoucího chování (Klesla, 2013) 

1/ Chování typu Investor, který je charakteristický tím, že si uvědomuje rozhodující roli 

pevného zdraví pro zajištění vlastního ekonomicky produktivního života a protože chápe 

nezastupitelnost a výhody vyplývající z prevence a podpory zdraví, průběžně dodržuje zásady 

zdravého způsobu života a aktivně investuje vlastní prostředky do využití všech příležitostí k 

pěstování zdravého životního stylu, zejména v rámci programových forem prevence a 

podpory zdraví 

2/ Chování typu Konzument, který naopak považuje své zdraví za dar přírody, o který se 

kvalifikovaně v případě potřeby (léčby nemoci) postará někdo jiný v rámci systému zdravotní 

péče, - lékař, jako zástupce zdravotnictví jako "bezplatné" zdravotní služby, ekonomicky 

zajištěné ze zákona ze zdrojů zákonného zdravotního pojištění, které má v ČR charakter 

zdravotní daně. 

S pomocí Grossmanova (1972) modelu poptávky po zdraví můžeme chování obou dvou 

základních typů jedinců k prevenci a podpoře jejich vlastního zdraví vyjádřit dvěma odlišně 

konvexními křivkami poptávky jako funkce mezních výdajů na zachování (vrozené) zásoby 

zdraví (Chytil et al, 2015). 

 

Obrázek 1: Základní typy chování z hlediska vlastního zdraví 

 
Zdroj: Alternativní přístupy k podpoře zdraví (Klesla 2013) 

 

Na vodorovné ose grafu jsou vyneseny hodnoty zdraví, na svislé ose cena/výdaje na jeho 

udržení. 

Investor racionálně poptává zdraví a trvale využívá všech možností k jeho ochraně, podpoře a 

posílení. Oproti tomu Konzument iracionálně "šetří" v průběhu života výdaje na prevenci a 

podporu zdraví. Spokojí se s nízkou úrovní zdraví, zanedbává prevenci a nedodržuje léčebné 

postupy, čímž se často dostává do situace chronických zdravotních obtíží provázejících tzv. 

civilizační choroby. Teprve ve vyšším produktivním věku (+45), v důsledku prudkého úbytku 

zdraví se pokouší zachovat si alespoň minimální úroveň zdraví jako předpokladu zachování 

svého lidského kapitálu k udržení důchodu a začíná výrazně zvyšovat svou poptávku po 

zdraví. Nákladná, zdlouhavá a ne vždy účinná léčba zejména chronických neinfekčních 
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nemocí (NCD), Konzumenta ve vyšším produktivním věku (45+) diskvalifikuje z hlediska 

pracovního uplatnění. Brzdí růst a znemožňuje využívání jeho lidského kapitálu. Tento typ 

chování se vyznačuje podstatně vyšší hodnotou diskontování budoucnosti ve smyslu poklesu 

významnosti užitku v budoucnosti, jak jej v exponenciálním diskontním modelu navrhl 

Samuelson (1994). 

Zdraví je však zvláštní a individuální statek, jehož ztrátu nelze nahradit jakýmkoliv 

substitutem. Proto chování Konzumenta nelze posuzovat jen z hlediska ekonomických teorií 

středního proudu ekonomického myšlení, například podle teorie racionální volby (Becker, 

1998). Každý, kdo se z hlediska zachování vlastního zdraví chová výrazně podle typu 

Konzument, ignoruje zcela přirozenou podstatu zdraví jako základního předpokladu nejen 

produktivního života, ale života bez utrpení, strádání a hrozby jeho zkrácení v důsledku 

nemoci. Ignoruje tedy vlastní, sebezáchovný zájem. Na základě těchto zjevných skutečností 

můžeme z hlediska ekonomického přístupu k prevenci a podpoře zdraví konstatovat silný 

prvek iracionality v chování tohoto typu, které lze s pomocí aparátu a přístupu behaviorální 

ekonomie označit podle Kahnemana et al (1991) jako anomálii racionality.(Klesla, 2013) 

K překonání iracionální pozice Konzument" potřebuje každý kromě impulsu pro potřebné 

rozhodnutí přijmout zdravý životní styl v podobě behaviorálního efektu "nudge"(Thaler, 

Sunstein, 2008) i explicitní podporu svého okolí. Jedná se především o dostatečně silný vliv 

autorit a vzorů v okolí, tedy sociálního kapitálu (Becker, 1998) jehož významnou součástí je 

chování pracovního kolektivu, členů rodiny a dalších neformálních i formálních skupin, které 

ovlivňují volbu a chování jedince. Do tohoto okruhu nesporně patří i vliv regulace sociálních 

podmínek v případě nemoci, tedy přístup státu k podpoře pracujícího jednice v případě 

nemoci.  

Jedná se o jeden z nástrojů nenásilné a dobrovolné změny chování dospělých lidí, který by 

měl být primárně zaměřen na vypěstování žádoucích návyků nezbytných pro dodržování 

zdravého životního stylu. Měl by podporovat i potlačení prokrastinace, nebo překonání 

rezignace na zdravý způsob života v důsledku působení vnitřních i vnějších negativních 

faktorů životní reality každého z nás.(Klesla, 2015) Z tohoto hlediska však působení totální 

restrikce na poskytnutí sociální podpory (formou částečné náhrady mzdy) v prvých třech 

dnech nemoci (karenční doba), roli státu jako autority podporující přijetí a dodržování zásad 

zdravého životní ho stylu v české společnosti (Národní strategie, Zdraví 2020) naprosto 

nepodporuje, naopak přímo upevňuje nežádoucí zdravotní chování, které jsme již 

charakterizovali pod názvem Konzument vlastního zdraví. 

 

4. Možnosti měření užitku ze zdravého životního stylu 
 

Základním faktorem (determinantou) udržení dobrého zdraví po dobu života jedince je z více 

než 50% zdravý životní styl (genetika, zdravotnictví, prostředí po 10-15 %). Úroveň zdraví 

lze však měřit obtížně, protože se jedná o kvantifikaci lidského subjektivního pocitu zdraví 

včetně dobré tělesné a duševní pohody (well-being). V ekonomicky aktivní populaci můžeme 

za hlavní kvantitativní ukazatel vývoje úrovně zdraví vývoj pracovní neschopnosti z důvodu 

nemoci – je to negativní indikátor úrovně zdraví v populaci v ekonomicky produktivní věkové 

skupině 19-64 let. V mezinárodním měřítku (OECD, Eurostat) jsou využívány především 

sociologické metody kvantitativního výzkumu úrovně zdraví (HLY)
92

. 

Užitek jedince i celé ekonomiky v měřítku národním i nadnárodním (EU) z dodržování 

zdravého životního stylu se z ekonomického hlediska projevuje v řadě faktorů subjektivního i 

                                                 
92

 The Healthy Life Years (HLY) indicator (also called disability-free life expectancy) measures the number of 

remaining years that a person of a certain age is still supposed to live without disability 

(http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_sv) 
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objektivního charakteru, endogenních i exogenních, jejichž vývoj je vzájemně podmíněn 

s nestejnou intenzitou a zaměřením. V této situaci je zřejmé, že pro další zkoumání vývoje 

zdraví jako výsledku zdravého životního stylu z hlediska ekonomického přístupu můžeme 

definovat stav a vývoj zdraví ve standardním věkovém a genderovém členění, jednotlivě i 

v populačním celku pomocí vybraného souboru základních ekonomických údajů a ukazatelů 

z dostupných databází zdravotní statistiky, resp. dalších zdrojů (zdravotní pojišťovny) 

například v pěti hlavních skupinách: 

1. Minimalizace (celoživotních) výdajů na léčbu nemoci (konsolidovaný zůstatek  

 osobního zdravotního účtu)  

2. Maximalizace let života strávených ve zdraví (HLY) 

3. Minimalizace času stráveného v produktivním věku v pracovní absenci z důvodů  

 nemoci (- PN) 

4. Růst úrovně lidského kapitálu vyjádřený růstem příjmu (TR) 

5. Délka života 

Identifikace a členění faktorů podpory dobrého zdraví do uvedených skupin je otevřena 

k další diskusi, protože mezinárodně uznávané analýzy se pokoušejí hodnotit vývoj zdraví 

z hlediska vývoje údajů a ukazatelů zdravotního stavu populace a jednotlivých hlavních 

oblastí a faktorů (nemocí) ohrožujících úroveň statisticky zachyceného zdravotního stavu 

(Health at a Glance, State of Health in the EU). Tyto mezinárodně uznávané a využívané 

analýzy však neumožňují analytický pohled na vývoj výsledků prevence a podpory zdraví, 

jako nejlevnějšího a ekonomicky nejefektivnějšího způsobu udržení a posílení pevného zdraví 

v měřítku individuálním i společenském, z hlediska pohledu mikro i makroekonomického. 

Například ukazatel výdajů na zdravotní péči a léčbu v poměru k HDP je obecně uznávaným 

ukazatelem, který však nevypovídá nic o ekonomické efektivitě zachování zdraví v důsledku 

zdravého životního stylu, jehož náklady nejsou ve zdravotní statistice zachyceny, protože jsou 

výsledkem racionální volby každého spotřebitele (Becker 1997). Každý má totiž možnost 

jako spotřebitel buďto své zdraví podporovat a předcházet nemoci a jejím negativním 

ekonomickým důsledkům 
93

 zdravým způsobem života v roli Investora do vlastního zdraví, 

každodenní volbou nakupovaných statků a služeb (stravování, pohyb, kouření, alkohol) 

Anebo v pasivní, aktivistické roli konzumenta vlastního zdraví preferovat spotřebu přinášející 

okamžitý krátkodobý užitek podlamující zdraví (kouření), nebo zachování plné mzdy 

v nemoci namísto léčby v důsledku karence náhrady mzdy v pracovní neschopnosti. Uvedený 

soubor základních ekonomických údajů a ukazatelů zdraví umožňuje komparací jednotlivých 

dat posoudit nejen efektivitu dodržování zásad zdravého způsobu života u jednotlivce i vcelku 

ve věkových a genderových skupinách obyvatelstva, ale také dlouhodobý vliv dalších faktorů 

(determinant zdraví), mezi které patří i právní úprava poskytování náhrady mzdy zaměstnanci 

v nemoci, obsahující aktuálně i ustanovení o karenční době.  

 

5. Prevence a podpora zdraví v Česku a formování vztahu občana ČR k vlastnímu 

zdraví  

 

Vztah k vlastnímu zdraví má v Česku specifický historický rámec. Systém socialistického 

zdravotnictví potlačil ve 2. polovině 20. století ve starší polovině populace dnešního Česka už 

od dětských let pocit odpovědnost za vlastní zdraví, které se tak dodnes jeví zejména věkové 

kategorii seniorů jako veřejný statek. V ekonomicky produktivních věkových kategoriích však 

                                                 

93
 krácení příjmů, času stráveného v aktivním životě, včetně práce, zkracování let života 
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tento přežívající mýtus brzdí široké přijetí zásad zdravého životního stylu a převzetí 

celoživotní odpovědnosti za vlastní dobré zdraví jako vzácný individuální statek a součást 

lidského kapitálu. V zájmu udržitelného hospodářského růstu, v rychle stárnoucí Evropě i 

Česku, je tak na prahu třetí dekády 21. století nejvyšší čas hledat na všech úrovních tvorby a 

realizace sociální a zdravotní politiky možnosti efektivního působení na změnu životního 

stylu a zdraví podporujícího chování populace, zejména ve skupině obyvatel v před a v 

produktivním věku. Za standardní formu se dnes považují zákonné regulace v oblasti ochrany 

zdraví a tzv. intervence, v podobě zdravotní výchovy a působení sociálního marketingu na 

veřejné mínění s cílem zvýšit zdravotní gramotnost populace. (Holčík, 2009) Zdravotní 

politika všech vlád zemí EU vychází v oblasti prevence nemocí již od počátku 21. století z 

konceptu Podpory zdraví (Health Promotion). Zahrnuje úsilí o posílení zdraví a prevenci 

nemocí prostřednictvím překrývající se oblasti zdravotní výchovy, prevence a ochrany zdraví 

(Tannahill, 1985). Prevence a podpora zdraví je v zemích EU výrazem jedné z trvalých priorit 

v oblasti veřejného zájmu uznávaného trvale napříč politickým spektrem. Obsahová 

východiska pro realizaci zdravotní politiky v oblasti prevence a podpory zdraví můžeme najít 

ve strategických dokumentech přijatých na úrovni orgánů a vlád zemí EUjiž na sklonku 20. 

století. (Bílá kniha EU pro zdraví, strategie Zdraví 21, apod.) V kategoriích ekonomického 

přístupu můžeme tento strategický směr vyjádřit jako úsilí: a/Posilovat zdravotní chování 

občanů typu Investor (posilovat odpovědnost za vlastní zdraví a preventivně aktivní, zdraví 

podporující chování) b/ Potlačovat cestou regulace a represe chování typu Konzument 

(konzumace alkoholu, drog, kuřáctví, nedostatečný pohyb, nadváha a pasivní přístup ke 

zdravotní prevenci a léčbě nemocí). Z hlediska aktuálního strategického obsahového 

dokumentu se v Česku jedná o Národní strategii Zdraví 2020
94

 přijatou usnesením vlády ČR 

č. 23/2014, které mj. uložilo ministrům „spolupracovat s ministrem zdravotnictví při 

naplňování Národní strategie“a „využívat Národní strategii a její implementační dokumenty 

při přípravě právních předpisů a strategických dokumentů a při přípravě podkladů pro návrh 

státního rozpočtu České republiky v letech 2015 – 2020“ 
95

. Národní strategie Zdraví 2020 

(MZCR, 2015) byla v Česku rozpracována do Akčních plánů pro jejich implementaci do 

dokumentů příslušných resortů Účelem Národní strategie je stabilizace systému prevence 

nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných 

mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Základní obsahové teze Národní 

strategie Zdraví 2020 (MZCR, 2015) jako základního obsahového strategického dokumentu 

české zdravotní politiky do roku 2020 jsou:  

1. Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách a na pracovištích, všude tam,  

 kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou.  

2. Zdraví zlepšují, nebo zhoršují ty okolnosti, které na lidi působí v jejich běžném životě,  

 a právě tam je těžiště péče o zdraví. I když je důležité, aby každý sám pečoval o své  

 zdraví, je zřejmé, že to nestačí.  

3. Péče o zdraví musí být provázena sdílenou odpovědností všech složek společnosti  

 pod odbornou koordinační rolí Ministerstva zdravotnictví.  

4. Vláda, parlament, všechny úrovně veřejné správy, organizace a instituce i  

 podnikatelská sféra by měly vnímat hodnotu zdraví a najít své místo v ochraně i  

 rozvoji zdraví – motivovat a vést lidi k chápání hodnoty zdraví a svým příkladem a  

 konkrétní aktivitou dokázat, že péči o zdraví berou vážně.  

 

                                                 
94

 Vychází z osnovy evropské zdravotní politiky pro 21. století, která byla přijata na 62. zasedání Regionálního 

výboru WHO pro Evropu v září 2012 a následně Evropskou komisí a zaměřuje se na zlepšení zdraví pro všechny 

a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti péče o zdraví.  
95

 přijata vládou České republiky usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014 
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6. Kritika principu karenční doby v kontextu Národní strategie Zdraví 2020 – 

ekonomický přístup  
 

Jak bylo v předchozím textu uvedeno, prevence a podpora zdraví se odehrává formou 

sociálního marketingu, ovlivňováním chování lidí. Výše uvedená čtvrtá obsahová teze 

Národní strategie zdraví 2020, ke které se zavázala i vláda ČR, vyzývá všechny zúčastněné 

subjekty k nalezení svého místa v ochraně a rozvoji zdraví, k motivaci a vedení lidí k chápání 

hodnoty zdraví a k důkazu respektování vážnosti péče o zdraví příkladem a konkrétní 

aktivitou.  

S ohledem na výše uvedené dílčí negativní závěry ekonomického přístupu k hodnocení 

principu karence jako sankce za nemoc zaměstnance je při hodnocení realizace zdravotní 

politiky státu namístě vyjádřit s využitím nástrojů ekonomie, jak uplatňování principu karence 

v podobě věcně ani zdravotně neodůvodněného krácení náhrady mzdy v nemoci podporuje 

základní obsahové cíle stále platné Národní strategie Zdraví 2020.  

1. Působí jako potenciální sankční intervence
96

 v podobě hrozby ze ztráty 13,5 %  

 pravidelného měsíčního příjmu zaměstnance a touto cestou může negativně motivovat  

 jednotlivce k přijetí a dodržování zásad zdravého životního stylu a aktivního využívání  

 preventivních příležitostí k předcházení nemocem s cílem vyhnout se citelnému snížení  

 pravidelného měsíčního příjmu v době prvých tří dnů pracovní neschopnosti.  

2. Vede zaměstnance k nevhodným návykům z hlediska zdravého životního stylu,  

 k zanedbávání péče o vlastní zdraví cestou zvyšování jejich risk apetitu (Hassani, 2015)  

 tzv. přecházením nemoci s rizikem způsobit si tak vážné zejména chronické zdravotní  

 komplikace v budoucnosti 

3. Vede k posilování nevhodného a neefektivního prezenteismu, (Zakrzewska, 2015) tj.  

 setrvávání nemocných zaměstnanců v práci, přestože je jejich aktuální pracovní  

 výkonnost, schopnost uplatnit lidský kapitál v důsledku nemoci silně omezena. Navíc v  

 případě infekčních nemocí (horní cesty dýchací – chřipka) výrazně zvyšuje riziko  

 multiplikace negativního efektu snížení produktivity práce z nemocného zaměstnance na  

 řadu dalších zaměstnanců 

4. Vede k posilování historicky založeného a stále přežívajícího efektu pána a správce  

 (Stiglitz, 1997) ve smyslu oslabování pocitu odpovědnosti za aktuální stav vlastního  

 zdraví a naopak k posilování klamného pocitu přenesené odpovědnosti za navrácení  

 zdraví léčbou
97

 vedenou lékařem (správcem vlastního zdraví jedince) v případě  

 následných zdravotních komplikací (Janíčko, 2012) 

5. Vede k posilování morálního hazardu (Mankiw, 1999) ze strany pojištěnců zdravotních  

 pojišťoven, pokud v případě následných zdravotních komplikací čerpají bez spoluúčasti  

 nemalé výdaje na svou další, vyvolanou léčbu v rámci všeobecného zákonného  

 zdravotního pojištění.  

6. Pokud si pojištěnci zdravotních pojišťoven přecházením banální infekční nemoci  

 zachovali nezkrácený příjem (osobní důchod) a následně způsobili zdravotní pojišťovně  

 zvýšené výdaje v důsledku mimořádných výdajů zdravotních pojišťoven za léčbu  

 následných zdravotních komplikací, dostávají se z hlediska zdravotní pojišťovny do role  

 černého pasažéra (Mankiw, 1999).
98

 

                                                 
96

 Zahrnuje léčivé látky a je obsahující léčivé přípravky včetně jejich lékových forem, zdravotní prostředky 

(přístroje) medicínské a chirurgické postupy používané ve zdravotní péči, jakož i opatření pro prevenci a 

rehabilitaci nemoci, a organizační a podpůrné systémy, které je zdravotní péče poskytována. 
97

 Základní východisko k chování typu Konzument vlastního zdraví. 
98

 Dle ekonomické teorie je černým pasažérem člověk, který získá požitky z nějakého statku, ale vyhne se jeho 

placení.  
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7. V případě přenesení infekce z jedince typu Konzument v důsledku jeho preference příjmu  

 před zdravím při uplatnění karenčního principu, na jedince typu Investor, lze označit z  

 hlediska vývoje příjmu v nemoci karenční dobu jako příčinu negativní externality  

 (Samuelson, 1995), která nemá řešení na základě vyjednávání například podle Coaseho  

 teorému.
99

 

 

7. Karenční doba – východiska k řešení  
 

V zájmu ochrany veřejného zdraví a podpory rozvoje lidského kapitálu v Česku můžeme 

z hlediska ekonomického přístupu k prevenci a podpoře zdraví a výsledků hodnocení 

realizace principu karenční doby na poskytování náhrady mzdy zaměstnancům v prvých třech 

dnech jejich pracovní neschopnosti z důvodu nemoci konstatovat převážně a zřetelně 

negativní ekonomické efekty (6:1) a formulovat následující doporučení k odstranění 

negativních důsledků, které tato sankční regulace přináší: 

1. Nařídit zákonem zrušení karenční doby u pracovníků, kteří v rámci pracovních povinností  

 přicházejí denně do styku s potravinami a veřejností, především v oborech maloobchod,  

 potravinářství, veřejná doprava, školství, zdravotnictví, sociální služby a u profesí, kde  

 snížená schopnost reakce hrozí fatálními následky nehod, nebo poruch (dispečeři, řidiči,  

 piloti, obsluha a řízení stavebních vozidel a zdvíhacích mechanismů, vysokotlakých  

 přepravních potrubních soustav, v energetice apod.) U těchto profesí doplnit standardy  

 zdravotní způsobilosti ve smyslu zákazu výkonu povolání ve stavu nemoci zjistitelné  

 zvýšenou tělesnou teplotou nad 37 °C. 

2. Umožnit zaměstnavatelům, aby seznam profesí povinně osvobozených od sankce karenční  

 doby rozšířili podle provozních potřeb a bezpečnostních pravidel platných celostátně i v  

 jednotlivých společnostech (firmách)  

3. Pro ostatní profese umožnit zákonem zrušit třídenní karenční dobu pro výplatu náhrady  

 mzdy v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci ve výši 60% základu mzdy podle  

 zákona a to v dohodě s odborovou organizací, pokud bude vyplácení této mzdové náhrady  

 předmětem kolektivní smlouvy.  

 

8. Závěr 

 

Stát v případě zachování třídenní tzv. karenční doby pro výplatu náhrady mzdy 

zaměstnavatelem v nemoci i po roce 2016 plošně v populaci a s dlouhodobými negativními 

důsledky pro hospodářský růst a zachování úrovně veřejného zdraví (vznik chronických 

nemocí typu NCD) vytvořil pro každého zaměstnance v ČR mimořádně silný stimul pro 

negativní volbu preference zachování okamžitého příjmu ze tří pracovních dnů (13,5 % 

měsíční mzdy) na úkor vlastního zdraví v případě nemoci. Významně tak podporuje 

nežádoucí konzumní, pasivní typ chování občanů k vlastnímu zdraví v produktivním věku. 

Z hlediska působení na zdravý styl života, formování vztahu a odpovědnosti každého občana 

za jeho vlastní zdraví v průběhu celého života se tak v případě prodloužení platnosti tzv. 

karenční doby český stát v důsledku rozhodnutí Parlamentu ČR ze srpna 2016 zcela 

zpronevěřil své roli autority a garanta zachování a posilování veřejného zdraví, ke které se 

zavázal mj. v Národní strategii Zdraví 2020. Krom toho z hlediska ekonomického přístupu ke 

zdraví vytvořil český stát řadu ekonomických situací, které ekonomický mainstream považuje 

za negativní faktory hospodářského rozvoje a za nežádoucí a neefektivní ekonomické chování 

v mikroekonomickém pohledu na faktory podporující růst lidského kapitálu. 

                                                 
99

 Investor se nemůže dohodnout s Konzumentem na mezní míře snížení své pracovní schopnosti, protože každý 

člověk nakažený infekční nemocí získanou od jiného jedince nemůže regulovat míru svojí nemoci. 



Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 76 – 

 

 

Literatura: 
BECKER, Gary S. 1998. The economic approach to human behavior. Paperback ed., 

[Nachdr.]. Chicago [u.a.]: Univ. of Chicago Press. ISBN 978-022-6041-124. 

BECKER, Gary S.. Teorie preferencí. Praha: Grada/Liberální institut, 1997. ISBN 80-7169-4 

GROSSMAN, Michael. On the Concept of Health Capital and the Demand for 

Health. Journal of Political Economy. 1972, roč. 80, č. 2, s. 223. ISSN 0022-3808. DOI: 

10.1086/259880. Dostupné z: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/259880 

63-0.  

HASSANI, Bertrand, Risk Appetite in Practice: Vulgaris Mathematica (October 12, 2015). 

The IUP Journal of Financial Risk Management, Vol. XII, No. 1, March 2015, pp. 7-22. 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2672757 

HOLČÍK, Jan. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví: k teoretickým základům cesty 

ke zdraví. Brno: MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-089-0. 

CHYTIL, Zdeněk, Arnošt Klesla, Tomáš Kosička. Economic Interpretation of Human 

Behaviour in Terms of Health Promotion, Prague Economic Papers, vol 24 No 4, Praha 2015, 

DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep. 542 

JANÍČKO, Martin a Ivo KOUBEK. Informační asymetrie a systém dvojího standardu ve 

vztahu zdravotník - pacient. Politická ekonomie. 2012, č. 3, s. 362-379. 

KAHNEMAN, Daniel., Jack. KNETSCH, Richard. THALER, Anomalies: The Endowment 

Effect, Loss Aversion, and StatusQuo Bias, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, 

No. 1, 1991, s. 197. 

KLESLA, Arnošt. Alternativní přístupy k podpoře zdraví, disertační práce, Praha VŠE, 2013 

In: https://www.vse.cz/vskp/eid/39205 

KLESLA, Arnošt. Legislativní determinanty zdraví jako příspěvek politické reprezentace 

státu k investicím na podporu růstu lidského kapitálu v ČR. 

In: Http://radimvalencik.pise.cz/ [online]. Praha: VŠFS, 2016. In: 

http://radimvalencik.pise.cz/3771-r2016-206-diskuse-lk-klesla-karencni-doba.html 

KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví 

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1917-jake-reformy-a-proc-318-klesla-zdravi-i.htm 

In: http://radimvalencik.pise.cz/ [online]. Praha: VŠFS, 2016 [cit. 2017-01-14]. 

http://radimvalencik.pise.cz/1917-jake-reformy-a-proc-318-klesla-zdravi-i.html 

MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999. Profesionál. ISBN 80-716-

9891-1. 

MPSV ČR, Praha 2015 www.mpcr.cz/.../Dane_Material_2015-03-09_RHSD-Problematika-

karencni-doby- 

MPSV CR. Dane_Material_2015-03-09_RHSD-Problematika-karencni-doby-pri-docasne-

pracovni-neschopnosti (1). Praha 2015,pdfIn: www.mfcr.cz 

MZ CR, Zdraví 2020, národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Praha 

2015. In: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-

podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html 

POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upr., dopl. a aktualiz. vyd. v českém jazyce. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 399 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). 

ISBN 80-86429-50-4. 

SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Vyd. 2. Praha: 

Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0494-X. 

STIGLITZ, Joseph E. 1997. Ekonomie veřejného sektoru. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 

661 s. ISBN 80-716-9454-1. 

https://doi.org/10.18267/j.pep


Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 77 – 

 

TANNAHILL, Andrew. What is health promotion?. Health Education Journal. 1985-01-01, 

roč. 44, č. 4, s. 167-168. ISSN 0017-8969. DOI: 10.1177/001789698504400402. Dostupné z: 

http://hej.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/001789698504400402 

THALER, Richard H. a Cass R. SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu 

rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín, 2010. Tema (Kniha Zlín). ISBN 978-

80-87162-66-8. 

Ústavní soud ČR. Nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2008, vyhlášený pod č. 166/2008 Sb, 

Brno, 2008. 

WHO. Otawa Charter for Health Promotion. 1986. vyd. Geneva, 1986, 3 s. In: 

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf 

ZAKRZEWSKA, Karolina. PRESENTEEISM - UNHEALTHY EXTRA PRESENCE IN 

THE WORKPLACE. PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 77-80. Warsaw: Warsaw Medical 

University, 2015. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Katedra financí 

Estonská 500, 101 00 Praha, Česká republika 

e-mail: arnost.klesla@vsfs.cz 

 

https://is.vsfs.cz/auth/mail/mail_posli?to=arnost.klesla%40vsfs.cz


Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 78 – 

 

SIGNIFICANT PRINCIPLES OF HEALTH CARE FINANCING  
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Abstract 

This paper is focused on health care financing principles with emphasis on their 

macroeconomic and social context. It summarizes theoretical approaches and discusses the 

possibilities and relevancy of their practical application. Elementary logic of health systems in 

developed countries is explored and their limits are shown. The character and significance 

solidarity in health is discussed, both in income and health status dimension. Possible 

configurations of health systems based on OECD countries’ comparison are described and 

their properties shown. The paper can thus partially provide an expert framework for possible 

health policy settings in Czechia, where the need for health reforms is often expressed. 
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1. Introduction 

 

This paper is focused on health care financing principles with emphasis on their 

macroeconomic and social context. While many of them have already been explored in the 

literature, in Czech health policy and public discourse they are still largely neglected or there 

is an effort to “think out” new ones, which could replace the current that are perceived as 

being outdated. This is however to large extent not possible, because they are rooted in the 

nature of health care as a socio-economic good and in the public policy priorities concerning 

health care.  

The paper is a work that summarizes theoretical approaches and discusses the possibilities and 

relevancy of their practical application. To some extent, it also reacts to arguments that were 

present in the pre-conference discussions when it touched the health care issues.  

Methodologically, theoretical synthesis of health systems logic is performed and the paper 

clearly demonstrates the limits of the chosen variants of health care financing. A timeframe of 

15 years (2000-2015) is used to analyse the behaviour of selected health systems. Standard 

theory of public finance and health economics is applied to the problem, and the principles are 

discussed in the light of demanded “properties of modern health care system”, which shows 

where they are attainable and where significant obstacles remain. 

 

2. Theoretical background 

 

In theory, there are various concepts of interaction of public and private sector, which is 

typical for health systems and health care, thus we can identify the paths for searching 

optimality in environment where both markets and state can fail (Arrow, 1963). Economic 

theory (Holman, 2005), the experience of centrally planned economies (Žáček, 1984), but also 

materials of the European Commission (European Commission, 2001), however, show the 

limitations of the application of organizational and command approaches in general. For these 

reasons, under the current public economy increasingly developed principles of cooperation, 
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pluralism, competition and managed competition in the public sector, which may in some 

cases better than prescriptive allocation of central planning ensure efficiency (Chone et al, 

2001). 

Also important is the distribution of resources to non-profit organizations (Dohnalová & 

Průša, 2011) having private and public character (Frič, 2001). Optimization problem thus 

shifted mainly to the effective use of a defined volume of public resources, without 

necessarily fully secured or anticipated needs of citizens. The subtext of these allocation 

schemes is to maintain public financing of certain goods and services, while increasing 

allocative efficiency in the public sector with current knowledge of public economics 

(Peková, 2011). In health care, this principle is reflected in a universally accessible standard 

(basic package) health care. It opens also desirable space for private funding based on 

preferential scales (utility functions) of individuals above the universally needed (lege artis) 

standard. 

Health care is certainly a scarce good with non-zero cost of production. Economic theory 

classifies generally scarce goods from an economic perspective to public, mixed public and 

private (Peková, 2011). This is done according to the criteria of (non) excludability, 

divisibility and rivalry in consumption (cost of extension services to further consumer is 

considered). Some economists are more important than the criteria considered for the 

classification of goods being transaction costs, which when rise spontaneously leads to the 

formation of bureaucratic institutions, deciding on goods allocation and consumption 

otherwise than on the principle of supply and demand of individuals (Coase, 1960). With this 

approach is consistent the concept of additional stakeholders in health system, especially 

health insurance companies as a third element between the patient and doctor (health 

organization). 

 

Table 1: General classification of goods according to the institutional criterion 

Institutional criteria 

Category of goods Existence of market negotiation and 

market prices 

Discriminatory state 

intervention 

Market goods yes no 

Impure market 

goods 
yes yes 

Non-market goods no yes 

Source: Bénard (1990) 

 

It is a methodologically useful exercise to classify goods in terms of the institutional criterion 

(see Table 1), as Bénard did when he classified them from the point of view of their financing 

as non-market, impure market and market (Bénard, 1990). 

 

3. Results  

 

Health care has been throughout human history one of the most important inventions of 

civilization, which changes the natural population patterns and increases both length and 

quality of life. During the 19th and 20th centuries, it gradually gained an institutionalized 

form and there was a significant pluralization of healthcare stakeholders, who currently make 

up the so-called institutional structure of health care systems. Hence the need for such a 

system to adequately set with respect to the needs of the population. They are dynamic and 

cost of financing is primarily determined by both possibilities of medicine and the way they 

use and by the needs of patients as part of their life cycle. The result of these processes is a 

growing trend of health spending, but which in recent years begins to slow down and applied 
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techniques to reduce the rate of growth of these expenditures because of their sustainability in 

relation to economic performance. 

 Given the number of stakeholders is essential to the structure of expenditure on health in 

terms of purpose of their spending, as well as a breakdown of expenditure on public (within 

the legislatively defined universally available schemes) and private (within the selective 

contracting schemes). In connection with the application of productive employment 

principles, gaining importance also linking the effects obtained in the health sector (or 

through self-care) and health care financing. 

 

Picture 1: Health care expenditure as % GDP, selected OECD countries, 2000-2015 

 
Source: OECD Health Data 

 

Latest economic crisis has shown the significant impact of the general economic development 

on the balance of health expenditure in relation to the rest of the economy. In times of crises, 

generally consumption of health care does not decrease (conversely, in some segments of the 

growth due to the burden of population triggered by crisis development) and health spending 

is of a counter-cyclical nature. For this reason, we can monitor the relative growth of health 

spending relative to GDP (Picture 1) - although the ratio of these expenses is the most widely 

used indicator, but not perfect. These aspects are in Czechia still insufficiently explored, the 

public discourse is dominated by the concept of health care as a "black hole" (Hrstková, 2015) 

when the crisis development is seen as an opportunity to finally start saving properly and 

thoroughly. The question of efficiency of health spending is certainly essential, but it cannot 

be confused with the balance of the system itself, for the reason that influence the efficiency is 

typically a matter of a long period, while the turnover balance the short- and react mainly on 

wages and annual economic performance, respectively. This creates assessment bases for 

premiums on public health insurance. In this context, we are identifying the mechanisms that 

would allow the changeover from the current fiscal mechanisms largely discrete switch to 

more automatic. 
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It is obvious that only on the principle of individual utility, which is preferred in common 

markets at the microeconomic level, health financing cannot exist – that would result in the 

availability of quality care only for selected social groups and limited periods of life and 

diseases. In this context, the solidarity principle appeared in health care, which has two basic 

forms: solidarity, according to the medical condition (healthy people with ill) and by the 

solidarity according to the income (rich people with poor). Health, but also partly the income 

solidarity is significant in itself - largely independently of what the funding and financing 

model is chosen. Unfortunately, a number of healthcare models and designs has tried to solve 

this problem through "increased efficiency" or "decreased degree of market failure". That is 

certainly commendable and it can improve internal functioning of the system, but not enough: 

each comparison can be somewhat lame, but it is as if increased efficiency highway 

construction does not address whether people will be able to buy gasoline and the placement 

of highway signs. 

In other words, some solidarity in health care is determined primarily by the nature of health 

as a socio-economic form. We will not help ourselves by hiding these facts - it mainly 

concerns the differences in the (default) state of health (medical history) population, which we 

can essentially only cover or compensate (or theoretically left aside, then undermining the 

health status of population in general). The ultimate form of health risk compensation is a 

single flat insurance premium "per capita" (like in Switzerland or partially in Netherlands as a 

“nominal” premium, but those countries are rare in OECD perspective), which completely 

blocks out the initial state of health from the perspective of the insured individual costs. But if 

we want to have multiple entities providing the universal range of health care, then when the 

big health status and costs differentiation of the pools of insured is present we still have each 

entity to allocate such resources, with the risk profile (i.e. better yet cost indexes, which is not 

quite the same thing) its clientele (pool of insured). If we do not want this or we cannot do it, 

then we still have a possibility of a very general classification of health risk according to the 

criteria of group (community rating), e.g. age, or degree of disability. While this is not an 

actuarially perfect in relation to the individual risk, it allows to create products for financing 

the needed care (covering the risk) of different social groups and answer to goals of 

policyholders, especially at non-profit or profit-share basis (social entrepreneurship). 

However, even this may not be enough: especially if the country is not very rich and there is 

greater income differentiation, then such an insurance the poorer people or larger families 

simply cannot afford and thus we cannot implement it this way universally. If we want to 

compensate for this, one has to use common elements of tax techniques and collect required 

premiums as a percentage of personal income. This technique formerly largely met the 

characteristics of the social health insurance, while today a universal kind of health care 

consumption and the absence of a ceiling on health insurance premiums breaks this principle 

and we talk more about "earmarked" health tax (hypothecated health tax). If we do it this way, 

we need not, in principle, the system being subsidized from the state budget for the poor and 

large families (which would be the case for the “per capita” or community rating based 

premiums). Still it provides access to care, "arrange" as well as the availability of health the 

same way as other mixed goods using simple redistribution right by the public finance 

mechanisms. Of course, high-income groups of the population will absolutely pay more for 

that system the same way as they pay in general taxation. 

Of course, the application of the principles of solidarity, to some extent block the possibility 

of individual valuation effects, because - as in other areas of life - go equivalence in terms of 

"value" investing in health and solidarity in terms of redistribution of these effects against 

each other. It can therefore distinguish what part of health care are moving. Regarding 

universally available health care, which is in terms of availability and quality of the key, there 

we cannot help ourselves much: the criteria for its use and consumption is not generally the 
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(financial) equivalence not apply, although some may be devising schemes that would allow 

more attention (desirable) individuals responsible approach to their own health. Regarding 

individually demanded (optional) health care, the situation is somewhat better, but even there 

is not much work around the issue of differences in the health status of individual clients (at 

least when entering the respective product schemes) and therefore efforts to community rating 

(but not longer redistribution payments as income) is also relevant here. 

On the other hand, the question of solidarity relates primarily to entering the system and 

method of payment, another thing are the effects that are obtained due to a functional health. 

There we can think of that were more "encapsulated" into the system; better (more equivalent 

in sense of individual utility) it probably does in private schemes, which theoretically can 

(partially) improve the position of the individual which these effects in terms of its productive 

application obtains. De facto, it is a certain reincarnation of effects that underpin Grossman’s 

health investment model (Grossman, 1999) in terms of individual expenses, only it is 

transformed into sophisticated patterns that enable it to utilize within group and product 

schemes. However, if we remove a bit of "universalistic purism" in public health insurance it 

can also be universally available in public parts of the system to some extent benefit (bonus) 

for those who take their participation in the system responsibly and realize the positive 

externalities effects of healthy life style and effective disease management. Specific 

techniques of these motivations are beyond the scope of this paper; it is however clear that 

"thanks to" the presence of principle of solidarity they will never achieve the full equivalence. 

In addition, it is not necessary to achieve that ideal in health care – when we agree on that, it 

might not be such a problem. Because in the end, the solidarity principle can serve as a 

functional element that makes the health system work better and in more socially inclusive 

way than fully equivalent schemes that are in health naturally exclusive, more expensive and 

socially selective.  

These issues raise the following important questions for the further research: 

 Analyse possible financial / organizational charts within the public health 

insurance or their extensions, which to a certain level positively motivate the insured to 

take care of their own health, or even invest in it 

 Examine the indexation of payments for different groups of policyholders, or 

even a change in their categorization toward civil (citizenship) nature of insurance (the 

issue of categorization of the assessment base) 

 Analyse way of achieving consensus on the level of health spending in the national 

economy (public / private) - to restrict present discussion of the "health care is a black 

hole yes/no" nature 

 Discussion on the importance of solidarity in health in different forms (without 

weakening its role) 

 

4. Discussion 

 

It is clear that the shown issues and results raise controversies. The size of health sector and 

expenditure for universally available health care leads to opinions that the whole system may 

not be sustainable in the long run and that techniques that will stop the trends of rising costs 

and delegate the responsibility to the individual patients should prevail. The problem is that it 

is an illusion that stricter relationship between individual behaviour and expenditures is a 

solution to the discussed problem. Of course, stimulation of healthy individual behaviour and 

even e.g. self-healing in less severe cases is a viable pathway for health systems, but the 

potential of it as a tool for health costs management is somewhat limited. First, if you prevent 

one disease, you can latter get another – example being the large decrease of mortality on 
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cardiovascular diseases, either through prevention and healthy life style or through better 

management of existing diseases, which however was followed by higher incidence of 

oncological and neurodegenerative diseases.  

Concerning the sustainability of health systems as a whole, for sure it is a topic, which is 

widely discussed today. But we must not forget that central health care funds based on 

solidarity is inevitable for financing big advances in medicine, like research and development, 

hospital facilities or even networks of general practitioners. While we can construct schemes 

that will be to some extent based on Human capital contracts (HCC) principles (Valenčík, 

2014), they can be utilized for positive motivation within public health insurance or for 

increasing equivalency in private health insurance (community-rating based) schemes above 

the universally accepted standard of care. As the following picture (Picture 2) shows, 

however, all the developed countries have a very strong public financing pillar that is 

centralized or centrally redistributed and imagining that this pillar will dissolve or disappear is 

not rooted in the trends that we can observe in last 15 years.  

 

Picture 2: Public health care expenditure as % of total health expenditure, selected 

OECD countries, 2000, 2015 

 
Source: OECD Health Data  

 

These big systems certainly have their drawbacks, among other things because their 

centralization and legislative rooting makes their characteristics well "seen". However, in the 

case of health care and pensions a universal (or universally accessible) system is of great 

importance, since only in the context of universal participation (or selective in the other 

"pillars", which are universally accessible in the case of fulfilment of the rules set by law) can 

implement a number of advanced functions. In healthcare, we think of research and 

development, patient care, systematic prevention, solidarity between the healthy and the sick 

etc. In pensions, it is sharing (solving) the risk of life expectancy, the distribution of 

demographic and investment risk, indexation and valorisation of pensions etc. Any formally 

individualized social system, unfortunately, cannot fulfil these functions enough, the result is 

a (in maximum) optimization of individual benefits in line with microeconomic theory, but 
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this optimization at the individual level has its limits which can only be overcome within the 

framework of cooperation and construction of advanced schemes with additional features that 

have been mentioned. 

Often it is expressed (Byčánková, 2016) that people desire that health insurance be more 

“real” insurance – e.g. car insurance is too not set as a percentage of owner’s income. This 

approach at the same time admits this health insurance must be socially acceptable etc., but 

since be created more direct linkage between health and private expenditure on health, people 

will try harder to manage their health status, including anticipatory prevention and possibly 

finding more effective treatment alternatives or acquiring self-help techniques. See expensive 

dental care in Switzerland and exemplary good dental care among the Swiss, and other 

arguments like that. 

Yes, we already stated an exceptional example that in Switzerland there is an insurance 

premium "per capita" - rather than a percentage of income, but they have much higher wage 

levels that e.g. in Czechia, so the socioeconomic background is completely different. 

Unfortunately, even in dentistry, there are some conditions where prevention techniques 

cannot do much - abrasion of teeth, developmental defects of enamel / dentine, extending 

human age, the nature of a common diet. I.e. prevention is important, but only to a certain 

extent and scope of diagnoses. Therefore, it may be realized through positive incentive 

bonuses, but not ex ante changes in prices of public health insurance (private having a little 

more room in prices setting, however). 

Otherwise, generally health insurance can never be fully commercial in the sense of 

individualization of health risk. Already because of this risk varies greatly between people 

and can rapidly change throughout life. Another aspect is then the social dimension - the poor 

cannot afford cheap insurance product even if they were offered on the market or those 

product would be of little use to them, leaving them underinsured. This analysis must be 

respected, not yearn that it was not - this is due to the nature of the product. 

One more thing - the information asymmetry (Arrow, 1963) in certain directions in healthcare 

unavoidable. Certainly, it is good when the patient is informed, but exceptions can never have 

such a comprehensive and long-term information and experience as a doctor. The idea that 

people will fully own decisions about care, it is unrealistic, because there doctors were 

studying for years and have more experience in order to help people better than they did (most 

of) themselves. 

 

5. Conclusions 

 

Principles of health care financing and provision remain similar until the conditions under 

which they are running are stable. Of course, it is a tough task to run a health care system in 

developed country; the main factor is the difficulty of health status of the population 

management, motivation of the people for the healthy life style and cost-containment 

techniques application (HTA, network of providers, payments to health care providers, drug 

prices). Nevertheless, during last 15 years, the elementary logic of health care systems has 

been followed surprisingly well and still all the systems choose from variants that are rooted 

in basic social models. The only significant exception has been the social insurance principle 

tied to a particular profession or job; with increasing the changes on labour market and high 

difference between social groups, it became hard to provide universal security based on this 

principle; of course, supplemental employer-sponsored schemes remained viable. Therefore, a 

division between government, employer and private health security has somewhat shrunk to 

the public and private financing and provision of health care. 

For sure it is important to motivate people for better lifestyle and health behaviour, the key 

principle here is however positive motivation, e.g. bonuses up to some financial ceiling. These 
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can be realized even within public health insurance, if we leave aside the purity of public 

sector where it can be theoretically problematic to give “advantages” to selected social groups 

or individuals. Negative approach, e.g. making public health insurance ex ante more 

expensive for those who do not comply, is a wrong way to go, this is confirmed both by 

knowledge of behavioural economics and social policy, since the vulnerable social groups 

often exhibit significant pathologies and still need the care they consume.  

Solidarity in health is a principle that should not be diminished without good reason. People 

vary by health status and this can change every day. Thus, especially in compulsory or soft-

compulsory schemes, we should not set the conditions (financial or legal) according to the 

health status of the participants, or we can construct social groups that will have (additional) 

specific coverage. This is in accord with practice of analysed OECD countries.  

At the side of gaining resources for health financing, general public finance approach can be 

utilized, with special focus on the health care nature. This leads either to earmarked health tax 

as a follower to social health insurance, or general taxation, being the simplest but having also 

drawbacks mainly in public choice mechanisms (Keable-Elliott, 2014), or poll tax (nominal 

health care premium). The latter is however reserved for countries with very high income 

level and generous social system, since then the expenditures of the poorer people for health 

insurance will arise. Knowing this, it is maybe beneficial to stay in Czechia, to the vast extent, 

at the principle of earmarked (payroll) taxing as a percentage from (work) income, since then 

all social groups will have guaranteed presence in health system without the need of specific 

subsidy for the poorer people or larger families.  

Even if the big, centralised health systems can be perceived as inefficient “elephants” or 

“black holes” of public finance, their role and significance is irreplaceable. There can be 

effort to complement them with techniques that alleviate some of their workload or improve 

patients’ behaviour, as well as providing premium services for those who can and want to pay 

for them, but for the foreseeable future no miraculous solutions for population health status 

management could be seen.  
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JSOU DNEŠNÍ CHOROBY VĚDY A BADATELŮ NEVYLÉČITELNÉ? 

 

ARE TODAY'S DISEASES OF SCIENCE AND RESEARCHERS 

INCURABLE? 
 

Vladislav Pavlát 

 

 

Abstract 

Selected barriers to economic research are discussed with the aim to propose different ways of 

improving the present situation. The paper is divided into three parts. Part One deals with 

selected questions of methodology. Part Two discusses topical problems of academic 

research. Part Three is devoted to selected aspects of the doctor studies.  

 

Key words 

methodology of research, economic paradigms, commercialisation of science and education, 

academic research, doctor studies 

 

Abstrakt 

Autor se zamýšlí nad možnostmi omezovat některé překážky vědeckého bádání a přípravy 

budoucích badatelů. V úvodu autor vymezuje cíl stati, který spatřuje v podnětech k omezení 

některých překážek bránících rozvoji vědeckého bádání v oblasti ekonomických věd na 

vysokých školách. Příspěvek je rozdělen do tří částí. První část pojednává převážně o 

otázkách metodologie vědy. Druhá část je věnována otázkám výzkumu na vysokých školách. 

Třetí část se zabývá doktorským studiem na vysokých školách. 

 

JEL Classification: D83, H52 
 

Klíčová slova 

metodologie vědy, ekonomická paradigmata, komercializace vědy a vzdělávání, akademický 

výzkum, doktorské studium 

 

1. Místo úvodu 

 

Hlavním smyslem tohoto příspěvku je autorův pokus přispět k diskusi o problémech, jejichž - 

byť jen částečné a dobovými možnostmi omezené – řešení by pravděpodobně mohlo 

akademické obci přispět k udržování zdravého rozumu, nezatemněného různými mantrami. 

Vědci jsou, jak je notoricky známo i v české kotlině, většinou odkázáni na hubené příspěvky 

z různých kapitol státního rozpočtu nebo na dobročinnost sponzorů (leckdy junktimovanou s 

protislužbami). Tím také jsou v podstatě predestinovány možnosti diagnostikovat empiricky 

zjištěné choroby i omezený vliv badatelů na léčení zjištěných chorob.  

Vzhledem k tomu, že nestandardní názory (všude na světě) obvykle bývají náležitě 

ocejchovány, autor tímto prohlašuje, že usiluje o co nejobjektivnější obecnou anamnézu 

pojednávaných chorob, aniž by specifikoval pacienty. V obecném se - jak známo - vždy 

skrývá i něco zvláštního, takže čtenář tohoto příspěvku si může ad libitum v rámci svého 

tvůrčího myšlení představit aplikaci zkoumaných chorobopisů na jakýkoliv subjekt. Autor 

totiž nezaujímá pozici římského karatele nemravů tehdejší doby (viz Cato), ale chce se spíše 

vžít do role Aeskulapa jako léčitele různých chorob, tj. roli, která se jeví jako důvěryhodnější 

a – co do případných úspěchů v léčení – i jako prospěšnější. 
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Pro účely této stati je pojem „choroba“ metaforou pro VŠECHNO, co brání vědcům 

v užitečné badatelské činnosti, tj. vše toxické, co jim komplikuje a otravuje jejich vědecký 

život.  

Dále uvedené úvahy se tedy týkají především přednostně ekonomie, finanční vědy a disciplín 

aplikované ekonomie. Dále pak také částečně psychologie, sociologie a historie. Právní vědy 

úmyslně ponechávám stranou, abych své úvahy příliš nekomplikoval, již s ohledem na 

pokroucenost paragrafu jako symbolu práva.  

Výběr otázek v podstatě je subjektivní, ale jsem přesvědčen, že některé z uvedených otázek si 

musí – dříve nebo později - položit každý badatel; univerzální odpovědi však zřejmě 

neexistují. 

Po dobu asi 6 měsíců jsem v r. 2016 příležitostně vedl rozhovory přibližně s 25 badateli 

různých oborů z řad svých známých, aniž bych předem tušil, že bude příležitost se o výsledky 

podělit s účastníky této konference. Nešlo tedy o žádnou připravenou anketu; výsledky 

diskusí by bylo možné považovat jako určitou sondáž o aktuálních otázkách vědeckého 

bádání. Badatelé, s nimiž jsem o dále uvedených otázkách diskutoval, pracují ve výše 

uvedených oborech na různých vysokých školách (3 veřejných v ČR, 1 veřejné v SR a na 4 

soukromých v ČR). Vesměs šlo o badatele starší 40 let, s většími zkušenostmi z vědecké 

práce.  

 

2. Pokulhává společenskovědní výzkum za realitou? 

 

Možná, že mi mnoho z čtenářů tohoto příspěvku bude mít za zlé, že si tuto otázku vůbec 

kladu. Vždyť by mělo být samozřejmé, že vědci budou z principu usilovat o to, aby zkoumali 

problémy aktuální a potřebné, nikoliv zástupné a nepotřebné. 

Přiznám se, že když jsem s řadou badatelů příležitostně během předchozích měsíců roku 2016 

diskutoval o dále uvedených otázkách, ani zdaleka jsem si nedovedl představit, jak mnoho se 

jejich názory budou lišit. 

Pro přehlednost nyní uvedu tabulku, která zachycuje nejčastější odpovědi na otázky, uvedené 

v tabulce 1. 

 

 Tabulka 1: Výsledky sondáže 

 Otázka ANO NE Jiná 

odpověď 

Spíše ANO 

Spíše NE 

1. Je dnešní rychlost změn socioekonomické reality bariérou 

seriózního společenskovědního vědeckého výzkumu? 

X   

2. Jsou „paradigmata“ brzdou inovativního výzkumu? X   

3. Jen kvantitativní výzkum je „vědou“?  X  

4. Lze skloubit empirické s teoretickým?   Často 

obtížně 

5. Trpí společenskovědní výzkum komercializací? X   

6. Lze ze satelitu sledovat průběh globalizace?   Neumím 

posoudit 

7. Mohou být inspirací společenskovědních výzkumů výsledky 

výzkumu v jiných oborech přínosem? 

  Spíše ANO 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Nyní připojuji podrobnější komentář s tím, že jde o hlavně o podněty k diskusi než o ucelené 

zpracování daných problémů. 

 

2.1. Je dnešní rychlost změn socioekonomické reality bariérou seriózního 

společenskovědního vědeckého výzkumu? 

Dosti dlouho se zabývám zkoumáním problematiky finančních trhů, infrastruktur finančních 

trhů a jejich regulace. V posledních zhruba 5-6 letech se setkávám se dvěma vážnými 

překážkami výzkumu:  

1. Vlivem pokroku v informatice je nyní k dispozici přebytek informací, z nichž mnoho je 

zcela nekvalitních, často neodborných, zavádějících, nebo přímo tendenčních, pro vědecké 

analýzy nepoužitelných; zároveň se nedostává odborných informací včetně statistik, a mnoho 

potřebných informací přichází s velkým zpožděním, popřípadě vůbec nejsou zcela běžně 

dostupné (příklad: informace IMF o finančních trzích). Reálný vývoj na FT a IFT se natolik – 

zejména v posledních letech – zrychlil, že je téměř vyloučeno jej v potřebném rozměru 

sledovat, natož vyhodnocovat.  

2. Jedním z důsledku urychlení tempa hospodářského dění je pak i to, že je velmi obtížné 

predikovat očekávané změny (statistické údaje ex post to komplikují), tj. hospodářské 

subjekty čelí zvýšeným rizikům v důsledku nejistoty o budoucnosti. Ani složité matematicko-

ekonomické, prognostické a jiné modely často neposkytují firmám oporu při rozhodování. Jak 

tedy dál? Při aplikaci obvyklých metod jako je „data mining“, filtrace informací (např. podle 

klíčových slov nebo jiného znaku), „brouzdání“ po internetu totiž někdy dlouho kroužíme 

kolem hledaných informací, aniž bychom se trefili do černého. Leckdy pomáhá intuice, ale 

ani ta dokonalým řešením není.  

 

2.2. Jsou „paradigmata“ brzdou inovativního výzkumu? 

Nejprve poznámka ke slovu „paradigma“ (Viz Box 1). V ekonomii se tento výraz stal 

frekventovanější v souvislosti s přechodem do nového století, a krátce poté v souvislosti se 

světovou krizí. Obávám se, že hromadný výskyt tohoto výrazu je spojen spíše 

s rozmělňováním a degenerací jeho původního obsahu (smyslu) než s jeho naplňováním 

novým obsahem. Podobný osud potkává i mnoho jiných užitečných termínů, jako např. pojem 

„regulace“ nebo „infrastruktura“: např. v architektuře lze za „infrastrukturu budovy“ 

považovat i její kanalizaci.  

 

Box 1 

Ve vědecké sféře znamená paradigma zásadní pojetí určité disciplíny, které je považováno za 

vzorové a je sdíleno většinou vědců a výzkumníků v určité historické etapě. Paradigma 

vymezuje to, co má být zkoumáno, s jakými přístupy, jakými metodami, podle jakých 

pravidel a konvencí. Paradigmata ve vědě jsou dočasná a jejich změna obvykle probíhá 

radikálním obratem, tzv. vědeckou revolucí. Pojem vědecká revoluce zavedl T. S. Kuhn. 

Podle široce přijímané koncepce T. S. Kuhna je paradigma souhrn základních domněnek, 

předpokladů, představ dané skupiny vědců. Ke každému paradigmatu patří i metodická 

pravidla řešení, intuitivní postoje a hodnocení problémů. Jinými slovy řečeno, paradigma 

zahrnuje vše, co mají členové vědecké společnosti společného, a naopak vědecké společenství 

tvoří lidé, kteří sdílejí stejné paradigma. 

Ke zvratům dochází po určité době tak, že se dosavadní paradigma vyčerpá. Nastává období, 

kdy již nevyhovuje při řešení některých otázek ve vědě – tyto nevyhovující odpovědi Kuhn 

označuje jako „anomálie“. Nahromadí-li se mnoho anomálií, dochází k hledání nového 

paradigmatu. Po dokončení tohoto procesu znovu nastává období tzv. normální vědy. 

V Kuhnově teorii nové paradigma sice vítězí v konkurenci s několika dalšími, ale tato 

paradigmata jsou navzájem nesouměřitelná. Podávají totiž tak rozdílný pohled na svět, že 
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není možné hodnotit jedno na základě druhého. Přijetí nového paradigmatu znamená revoluci 

ve vidění světa. To je dáno tím, že paradigma tvoří předpoklad samotného vnímání a je 

jakousi platformou na jejímž základě vnímáme svět jistým způsobem. Paradigma je obdobou 

Popperova předběžného vědění nebo Foucaultova termínu epistémé. 

Zdroj: Wikipedia.cz  

 

Chci se však krátce zastavit u jiné závažné skutečnosti (budu ji ilustrovat příkladem z oblasti 

finanční regulace). Do arsenálu zastánců „svobodné tržní ekonomiky“ patří tvrzení, že „trh se 

řídí sám“; s tím je spojeno další tvrzení, že „čím méně omezování svobody trhu, tím lépe pro 

jeho účastníky.“ Ergo: Trh nemá (nesmí?) být regulován. Opačným extrémem je tvrzení, že 

„trh nemůže správně fungovat, není-li regulován“. Ergo: Na trhu nutno regulovat všechno. 

Nesmyslnost obou extrémů je sice zřejmá, ale: kde hledat „kompromis“ únosný pro lidskou 

společnost? 

V oblasti ekonomických věd je nyní hledáno „nové“ paradigma pro kapitalismus 

(Bedretdinov 2016). Může však nové paradigma za současné situace ve vědě vůbec 

vzniknout? 

Závěrem: když se dogmatické lpění na vžitých poučkách (vydávaných za tzv. mainstream), 

zabudovaných v mozcích příslušníků určité vědecké školy, vládnoucí (díky obsazení vlivných 

pozic ve vlivných institucích), vzdálí od ekonomické reality tak daleko, že aplikace 

„mainstreamu“ v hospodářské politice dané společnosti vede až k negativním dopadům 

(propuknutí krize, snížení konkurenceschopnosti, apod.), je čas „probudit se“ – dříve než bude 

pozdě – i ve vědě.  

Omšelé, dogmaticky aplikované poučky (ve vrcholné koncentraci existující jako 

mainstreamová paradigmata) obvykle bývají „žábou na prameni“ inovativních výzkumů, na 

které takzvaně nejsou peníze, protože ohrožují „mainstream“. (Příklad moderních pověr: 

utrácejte vesele, peníze jsou levné, užívejte si, vypůjčujte si víc, než vyděláváte. „Argument“ 

pro finančně gramotnější: utrácejte a zadlužujte se, protože tím podpoříte růst agregátní 

spotřeby. A dodejme: banky se zase budou mít dobře!) 

Postavit se proti mainstreamu je nebezpečné, a někdy až smrtelné. Mezinárodní spolčení a 

bratrství „impaktistů,“ znemožňujících pod záminkou ochrany „kvality“ intoxikaci 

mainstreamu, nechť je vážným varováním před sebevraždou.  

 

2.3. Jen kvantitativní výzkum je „vědou“? 

Předesílám, že u této otázky mám na mysli ekonomický výzkum, uskutečňovaný v 

akademických institucích. 

Aplikace matematiky a statistiky v ekonomickém výzkumu se – zejména díky rozšíření 

informačních technologií - stala běžným a nezbytným standardem. Pro zkoumání konkrétních 

ekonomických procesů v daných podmínkách místa a času může přinášet významné 

poznatky, využitelné v praxi.  

Kategoricky však odmítám poměrně časté tvrzení, že „jen kvantitativní výzkum lze považovat 

za vědecký“ – a ostatní je pouhé „blabla“, protože není podloženo matematickými důkazy. 

Ale proč by ve všech případech nutně muselo být?  

Výzkum nutně je mnohaúrovňový, vrstevnatý. Reálné ekonomické procesy lze zkoumat 

z téměř nekonečného počtu hledisek, které obvykle jsou voleny s ohledem na zvolený cíl 

zkoumání. Podle povahy zkoumané materie a v závislosti na zvoleném cíli (nebo cílům) 

bádání nutno volit metody a nástroje, které jsou vhodné k dosažení vytčeného cíle a jejich 

případné kombinace; případně nutno takové metody a nástroje vytvářet. 

Má-li daný výzkum přinést výsledky pro praxi, je nutno jej takto orientovat hned při 

vytyčování jeho cíle. Jedním ze základních předpokladů úspěšného výzkumu je formulace 

hypotéz, z nichž výzkum vychází; tyto hypotézy pak nutno ověřit. Zde vstupuje do hry 
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„zdravý rozum“: sebelépe vytvořené soubory údajů o zkoumaném jevu, sebelépe 

prozkoumané kvantitativními metodami, mohou přinést nesmyslné výsledky, není-li předem 

jasně řečeno a logicky dokázáno (tj. nikoliv „vypočteno“!), že daná hypotéza má smysl. 

Jsem si vědom toho, že i názor, uvedený v předešlém odstavci, je zjednodušující; studium 

metodologie vědy, která se neustále vyvíjí, je samo o sobě přímo vzrušujícím zážitkem a 

náročnou zkouškou vlastního myšlení. Má úvaha směřovala hlavně k závěru, že aplikace 

kvantitativních metod v ekonomickém výzkumu mají být chápány jako prostředek, 

nikoliv jako samoúčelný cíl.  

 

2.4. Lze skloubit empirické s teoretickým? 

V Tabulce 1 nalézáme lakonickou odpověď: je to obtížné. K tomu doplňuji: je to sice obtížné, 

ale možné i nanejvýš žádoucí. Obtížnost lze spatřovat především v nesnadném hledání vhodné 

míry vztahu mezi „teorií“ a „empirií“, podmíněném volbou a aplikací vhodných 

metodologických postupů (Záškodný, Záškodná 2014). 

 

2.5. Trpí společenskovědní výzkum komercializací?  

Osobně se domnívám, že komercializace vědy (a také komercializace vzdělávání) objektivitě 

vědy více škodí, než prospívá. Znásobeno marketingovými triky to může mít i velmi negativní 

dopady (lavinovité šíření polopravd, „senzačních objevů“ a cílená manipulace spotřebitelů 

v tzv. bestsellerech). Kolegové, s nimiž jsem o tomto problému v poslední době hovořil, 

v naprosté většině sdíleli podobný názor. Shodli jsme se i v tom, že tuto otázku by bylo 

záslužné rozebrat hlouběji i s hlediska různých ekonomických disciplín.  

 

2.6. Analýza globalizace pohledem ze satelitu  
Otázka globalizace sice na první pohled vybočuje z rámce ostatních problémů, o nichž píši 

v předcházející části svého příspěvku, avšak ve skutečnosti s některými z nich úzce souvisí. Je 

známo, že pomocí satelitních snímků lze leccos na zemském povrchu sledovat. Satelitní 

snímky jsou dnes zdrojem cenných informací např. pro ekonomickou geografii (růst 

světových velkoměst a s tím spojených změn v dopravní infrastruktuře apod). V poslední 

době velké automobilové korporace satelitních snímků začaly využívat k marketingovým 

účelům: zjišťují se a ověřují se změny počtu vozidel různých značek, pohybujících se na 

různých teritoriích. Ze získaných snímků lze vyčíst např. změny objemu nákupů vozidel 

určité značky a využít těchto informací pro rozhodování o změnách teritoriální odbytové 

politiky apod. Pokud by podobné informace byly pravidelně zveřejňovány, bylo by jich 

možno využít i k jiným než marketingovým účelům (např. při rozhodování o ekologických 

otázkách, ve zdravotnictví, při územním plánování apod.). Včasné informace o změnách 

odehrávajících se na zeměkouli by se mohly stát impulzem i pro novou orientaci výzkumu 

v různých oblastech vědy, pokud by nesloužily pouze k posílení konkurenčních pozic 

nadnárodních monopolů nebo výhradně vojenským nebo politickým účelům.  

 

2.7. Může být inspirace společenskovědních výzkumů výsledky výzkumu v jiných 

oborech přínosem? 

Zde se poněkud odchýlím od svého původního záměru, zabývat se hlavně ekonomickými 

vědami a jejich vztahem k ostatním humanitním vědám, a musím začít poznámkou, týkající se 

oblasti techniky, technologie a informatiky.  

Zatímco v počátečních obdobích kapitalismu, kdy ještě označení vědců za tzv. polyhistory 

bylo vnímáno pochvalně (a nikoli negativně), nebyla hierarchie vědy tak ostře vymezována 

tak jako tomu je dnes v důsledku prohlubující se specializaci. Řada badatelů se díky 

usilovnému studiu děl svých předchůdců pod vlivem různých okolností nutně musela zabývat 

např. i při studiu ekonomických problémů také vlivem okolí. Často se vyslovovali nejen 
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k vlastní problematice ekonomie v dnešním vymezení, ale i k jiným otázkám. Je nutno si 

uvědomit, že suma těchto poznatků byla ve srovnání s dnešní informační explozí – bráno 

dnešními měřítky – téměř zanedbatelná. Teprve vynález knihtisku otevřel cestu k méně 

obtížnému šíření vědeckých informací, než bylo středověké pracné a nákladné přepisování 

různých pramenů. Mnozí z tehdejších badatelů zanechali stopu i v jiných vědních 

disciplínách, jako je např. historie, vědy právní, psychologie, statistika apod. Většina 

významných ekonomů se věnovala i studiu aktuálních hospodářsko-politických otázek.  

Z dějin kapitalistické éry (počínaje průmyslovou revolucí) je známo, že i v ekonomických 

vědách začíná být patrný rostoucí vliv technických a přírodních věd: ekonomové museli 

reagovat na komplex problémů spojený s průmyslovou revolucí (merkantilisté, A. Smith, 

Ricardo aj.). Na práce tzv. klasiků postupně navazovalo mnoho dalších badatelů, kteří položili 

základy dnešní hierarchické struktury ekonomických věd. Mnoho ekonomických teorie 

vznikalo jak pod vlivem jiných humanitních disciplín, tak pod vlivem přírodních a 

technických věd. Avšak prakticky až do rozšíření internetu bylo nutno problémy studovat na 

místě z knižních a časopiseckých pramenů, z úředních dokumentů, doplňovaných zprávami 

z denního tisku. Kdo sám tímto obdobím neprošel, nedokáže si ani představit, jak obtížný pro 

většinu badatelů byl přístup k autentickým pramenům ještě v 60-70. letech minulého století.  

Dnešní situace je opačná: nastává známá plethora pramenů, nadbytek informací, které dnes 

stěží včas lze zpracovat tak, aby mohly být použitelné pro praxi. 

Dnešní inspirace jinými humanitními disciplínami má své specifické zvláštnosti: za 

fundamentální specifiku lze pokládat vznik specifické terminologie jednotlivých oborů. 

Každý obor považuje za své přirozené právo pojmenovávat si kategorie podle svého přístupu 

ke zkoumané části reality. Obtíže z toho plynoucí jsou nasnadě: v některých případech se 

nikdo nedomluví s nikým. Tyto „různé jazyky“ lze těžko překládat tak, aby nedocházelo ke 

zmatení pojmů. Např. pojem „regulace“, „infrastruktura“, „entita“, „vlastnictví,“ 

„globalizace“ je traktován v různých vědách odlišně. 

Charakteristickým příkladem je zavádění pojmů z lékařských věd, z psychologie nebo jiných 

oborů, po roce 2008, když náhle se např. při zkoumání trhu objevuje plejáda nových pojmů 

jako transparentnost, odolnost, zranitelnost, robustnost trhu atd. (Pavlát 2013, kapitola 1 a 2). 

Velmi obtížné (ne-li nemožné) je nalézt např. možnost komunikace mezi jazykem 

ekonomických věd a mezi jazykem věd právních. 

Dnešní pokroky lékařských věd ve zkoumání lidského mozku jsou oprávněnou příležitostí 

k hledání využití těchto poznatků např. v teorii a praxi investičního rozhodování (Jandus-

Vencl 2016).  

Zcela jistě je mezioborové zkoumání inspirativní, skutečně interdisciplinární přístupy nutno 

pozitivně hodnotit; bohužel někdy může jít o pouze předstíranou snahu. (Pavlát, 2014, s. 45-

53.) 

Osobně odmítám snahy, kdy si někteří badatelé vytvářejí celé umělé systémy tím, že si různé 

pojmy „definují po svém“, aby se tzv. zviditelnili za účelem vyššího odbytu svých 

„produktů“.  

Závěrem: inspirace spíše ano, ale i zde s uplatněním zdravého rozumu.  

 

3. Bariery (alias nemocí) společenskovědního výzkumu na vysokých školách 

 

Výběr dílčích otázek, uvedených v této části článku, nebyl zcela náhodný, ale rozhodně není 

ani vyčerpávající. S dále uvedenými vybranými otázkami však se nutně setkávají 

vysokoškolští pedagogové - badatelé v denní praxi: musí si hledat vlastní odpovědi, které 

v mnoha případech mívají vliv na jejich vědeckou úspěšnost i kariérní vzestup podle 

konkrétních podmínek na různých akademických pracovništích.  
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3.1. Fragmentace předmětu výzkumu  

Fragmentace předmětu výzkumu v určité instituci (universitě, fakulty, katedry) je přirozeným 

důsledkem specializace badatelů působících v dané instituci.  

Pokud již v dané instituci působí badatel zaměřený na zkoumání určitého tématu, připadá mi 

jako logické, že daná instituce danému specialistovi nebrání zabývat se problémy v rámci jeho 

specializace, a že ho - přímo nebo nepřímo - nenutí přecházet na výzkum jiných problémů, na 

které  

daná instituce v určité době hodlá koncentrovat své vědecké úsilí (např. získá-li nějaký 

významnější grant).  

Větší instituce jsou ve výhodě potud, že obvykle v řadách svých vysokoškolských pracovníků 

naleznou pracovníky, kteří se dosud výrazně vědecky neprofilovali. Tito pracovníci mohou 

úspěšně být zařazeni např. do týmového výzkumu, vedeného zkušenějším specialistou. 

Předpokládá to ovšem mj. i rozumnou personální práci, která to podporuje, a předpokládá to i 

aplikaci motivační složky; formální (nebo i direktivní) začlenění typu „aby někdo někde 

v něčem byl“ obvykle nepřinese očekávané výsledky.  

 

3.2. Přemíru údajů nelze zvládnout 

Obrazně lze porovnat pokus o hledání řešení určitého problému k cestě horolezce s cílem 

dostat se na vrchol „Mount Everestu.“ Není to však tak docela pravda, protože vrchol Mount 

Everestu neroste, ani se nám při výstupu nevzdaluje, kdežto cíl výzkumu – obrazně řečeno: 

Mount Data – při aplikaci metody „ data mining“ stále roste a vzdaluje se kamsi do 

nedohledna.  

Řešení spočívá v umění třídit získávané údaje na údaje podstatné a údaje nepodstatné pro 

řešení výzkumného problému. Pak ani Mount Data nemusí vyrůst do nedohledna. Ovšem 

jdeme-li „správnou“ cestou.  

Pokud se badatel pokouší vyškrábat se na horu nevhodnou cestou nebo příliš rychle, nemusí 

to dobře dopadnout. Severní stěna nejvyšší hory světa je toho dokladem. Pokud jde o vědecký 

vzestup, analogií jsou příklady předčasných pokusů příliš ambiciosních jedinců dostat se na 

horu za každou cenu.  

Proto raději: festina lente (spěchej pomalu). K vědecké práci nutně patří skromnost a pokora. 

Antické „Vím, že nic nevím“ by mělo patřit k etickému vybavení každého vědce. 

 

3.3. Nebezpečí úzké specializace aneb pro stromy nevidět les 

Čím více se budova vědeckých poznatků v určité vědní oblasti rozrůstá, tím větší potřeba 

detailního, specializovaného bádání nastává. Zároveň však tento přirozený proces může 

nastávajícího specialistu oslepit natolik, že se při přílišné koncentraci na určitý detail jako cíl 

svého snažení zamotá do houštin obvykle rostoucích na okraji lesa a pronikne-li jimi úspěšně 

až do lesa, čelí riziku, že nepozná, že už v lese je. Nastává situace, že hledá jednotlivý strom 

(jako cíl svého specializovaného bádání), aniž by si uvědomil základní skutečnost, že onen 

strom je součástí lesa. To, že náš badatel “pro stromy nevidí les“, může znehodnotit i 

výsledky jeho bádání.  

Chceme-li zůstat objektivní, uveďme, že zcela opačnému riziku čelí „generalista“, který se 

pohybuje v lese, ale přitom není schopen říci cokoliv rozumného a užitečného ani o jediném 

stromu.  

Dostatečná znalost problematiky vztahů mezi obecným a zvláštním atd. může sloužit jako 

prevence proti profesionální slepotě.  
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3.4. Orientace na dílčí, druhořadé otázky 

Otázka priority při vymezování cílů vědeckého bádání v současné době nabývá téměř 

obludných rozměrů a její přijatelné řešení se pravděpodobně odsouvá téměř do nedohledna: 

co dřív, když „na to nejsou peníze“?  

Přitom i pouhým „selským rozumem“ (jako korektivem pro demagogická a manipulativní 

„zdůvodňování“ šířené establishmentem) lze naprosto bezpečně zjistit, že na uměle 

vyvolávané „potřeby“ a nesmyslné choutky určitých skupin společnosti se denně vyplýtvá 

takové množství prostředků, že by téměř okamžitě pomohly zlepšit život milionům lidí doma 

i ve světě. Konstatování, že „jde o etický problém“ mne rozhodně neuspokojuje. 

Uspokojivým řešením asi není ani charita nebo sponzoring (v dnešním častém pojetí jako 

nástroj daňové optimalizace nebo získání jiných výhod včetně krádeže myšlenek).  

Vraťme se však k ekonomickým vědám. Ponecháme-li stranou tradiční diskuse (spojené se 

soupeřením různých oborů o granty, s úvahami o vztazích výzkumu na vysokých školách 

k výzkumu ve speciálních výzkumných institucích atd. atd.), základní kritérium pro rozlišení 

významnosti zkoumání ekonomické reality pravděpodobně lze charakterizovat jako 

aktuálnost daného problému v časovém horizontu podmíněném existencí disponibilních 

finančních prostředků. Ani to ale asi nestačí.  

Kromě „aktuálních“ problémů existují i nadčasové otázky (s dlouhým časovým horizontem), 

jimž se nelze vyhnout, nebo otázky zdánlivě nevhodné nebo nepotřebné (tzv. ad usum 

delphini), jejichž proměna v aktuální, prvořadé, může v podstatě kdykoliv nastat. Existuje 

však i kategorie tzv. pseudoproblémů.  

 

3.5. Pseudoproblémy 

Pseudoproblémy (a pseudo - diskuse) mohou vznikat z mnoha příčin. Někdy vznikají 

z nepochopení určitých tvrzení, jindy bohužel i ze snahy některých badatelů o tzv. 

zviditelnění. Zkoumání pseudoproblémů může být spojeno i s odváděním pozornosti od 

skutečných problémů, které by měly být řešeny, tj. v pokusech o manipulaci příslušníků 

vědecké obce tzv. vymýváním jejich mozků.  

Pseudoproblém obvykle nemá žádné přijatelné řešení. Je to balast, plevel a nakažlivý parazit. 

Zpopularizovaný pseudoproblém často bývá zneužíván k tabuizaci skutečných problémů a 

znemožňování odhalení skutečných příčin skutečných problémů. Klasický příklad: 

pseudodiskuse o migraci, odsunující (neférovým apelováním na ušlechtilé lidské emoce) 

objektivní hledání např. příčin migrace tam, kde tyto příčiny skutečně jsou. (Viz - historik 

Vondruška o vymývání mozků; pořad ČT 2 dne 8. 10. 016 „Pod sluncem tma“ aj.).  

 

3.6. Nedostatek prostoru i času k diskusi 

Běžným jevem na mnoha vysokých školách je nedostatek příležitostí k plodné diskusi. 

Pořádání odborných konferencí nemůže nahradit diskusi mezi specialisty, kteří o výsledcích 

obvykle mohou na konferencích podat pouze základní informace; na diskusi nezbývá čas. 

Také Česku v tomto ohledu existují značné rezervy. Čím dříve si badatel vytvoří systém, 

umožňující mu promluvit si (nebo dopisovat) s kolegy věcně o vědeckých problémech, na 

které při svém bádání narazil, tím větší je pravděpodobnost, že se nebude cítit jako onen 

pověstný „kůl v plotě“, tak dobře známý z naší moderní historie. Podmínkou ovšem je, aby 

badatel sám byl připraven pomáhat svým kolegům.  

  

3.7. Administrace výzkumu  

Last but not least: vedení evidence výsledků výzkumu je velmi důležité jak z hlediska 

každého badatele (jako doklad o jeho vědecké činnosti), tak z celospolečenského hlediska 

(jako podklad nezbytný k porovnávání výsledků „národního“ výzkumu s výsledky jiných 

zemí). 
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Má-li tato činnost mít smysl, neměla by evidence výsledků vědecké práce na vysokých 

školách být spojena se zbytečnou byrokracií. Měly by být zjišťovány pouze podstatné 

skutečnosti, které vysoká škola potřebuje shromažďovat jednak pro svou potřebu (kariérní 

postup vysokoškolských učitelů), jednak pro potřebu úřadů, které odpovídají za předávání 

údajů o vědě a výzkumu na vysokých školách do zahraničí.  

Evidence ovšem není totéž, co měření „kvality výsledků,“ což je mnohem složitější. Je 

veřejným tajemstvím, že v Česku existují značné rezervy jak v evidenci, tak v hodnocení 

výsledků. V metodologii měření kvality není mnoho otázek jasných, což mnohé země vede 

k vypracovávání vlastních „národních“ systémů evidence i hodnocení. Bohužel asi ani 

v budoucnosti nelze očekávat výraznější změny k lepšímu.  

 

4. Doktorské studium – pouhá honba za titulem? 

 

Otázky, které kladu v této části příspěvku, pochopitelně ani zdaleka nevyčerpávají dávno 

známou problematiku „čaroděje a jeho učně“, nebo - řečeno obvyklými slovy - „mistra a jeho 

učedníka.“ V tomto směru jsou i mnohé tradiční středověké historky velmi poučné, i když 

leckdy i poněkud nadsazené. Leckdy však jsou i vtipné a zábavné.  

Novověký školitel už dávno není (a neměl by ani být) téměř „božskou bytostí,“ „velebným 

kmetem“ již od dosažení věku padesáti let jako (jeden z nejmenovaných otců národa), 

k němuž všichni vzhlížejí s úctou a přitom se třesou strachy před jeho případným odsudkem 

toho či onoho názoru. Ačkoliv patriarchální poměry ve vědě a školství mohou mít určité 

výhody pro ty, kteří si včas své monopolní postavení vybudují nebo připustí, aby jeho 

zbožňovatelé (často i z mrzkých důvodů) kolem něho „svatozář“ s byzantskou důkladností 

budovali. Nezapomenutelným příkladem terminologické obratnosti je např. označení „koryfej 

vědy,“ dobře známé i z poměrně nepříliš vzdálené doby. Dnes se obvykle vystačí se 

„skloňováním a časováním“ geniality té či oné osoby. 

Negativní dopady tohoto počínání však v demokratických poměrech nepochybně převyšují 

pofidérní výhody monopolizace na poli vědy nebo výuky a je důležité, aby poctiví vědci proti 

monopolizaci brojili (Pavlát 2015). 

Otázky, na které dále hledám odpověď, se v té či oné formě „odjakživa“ vyskytují; každý 

školitel i doktorand se již s většinou z nich setkal v praxi, která všude není stejná.  

 

4.1. Doktorské práce jako “výuční list”? 

Ano, v podstatě je to „výuční list.“ Většina absolventů vysokoškolského studia se sice – u 

příležitosti tvorby závěrečných prací – s obtížemi samostatné tvorby setkává, ale jen málo 

z nich má snahu pokračovat ve studiu vybraného oboru formou doktorského studia. Dovoluji 

si říci, že mnoho bakalářských i magisterských prací stále ještě nedosahuje žádoucí kvality, ať 

již tomu tak je ze subjektivních nebo objektivních důvodů.  

Současná konstrukce obsahu doktorského studia přirozeně musí vycházet z faktu, že vědecká 

práce klade na každého badatele mnohem vyšší nároky, zejména v oblasti zvládání metod 

vědecké práce a jejich aplikace, než elementární požadavky, které vysokoškolský student 

musí využít při sepisování závěrečných prací. 

Ve své praxi jsem se setkával s tím, že řada adeptů doktorského studia postrádala i základní 

průpravu; tyto nedostatky se dříve nebo později projeví, a pokud jim školicí pracoviště 

nepodá včas pomocnou ruku, končívá to ukončením studiu. 

Proto je nanejvýš důležité, aby se začínající (a někdy i pokročilý) doktorandi preventivně 

zajímali také o nástrahy této nelehké formy studia a aby si sami iniciativně o tom vyhledali 

relevantní literaturu. Jako jednu z úspěšných britských knížeček jim mohu doporučit publikaci 

o „plánování Tvého Ph.D.“, v níž nalezne mnoho cenných rad (Williams, Bethell, 2010). 
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Netvrdím, že neexistují talentovaní jedinci, kteří se umí i bez doktorského studia prosadit 

v oboru; mají však často „smůlu“, že nemají výuční list. I když se ví, že „celník Rousseau“ 

neabsolvoval ucelené studium na malířské akademii, je známo, že se k učitelům malířského 

umění chodíval radit. 

 

4.2. V čem by měla spočívat úloha školitele? 

(1) Školitel má každého svého doktoranda úspěšně přivést k úspěšné obhajobě. Školitelova 

činnost začíná přijetím doktoranda a jeho přidělením školiteli. Je běžným omylem, začít se o 

doktoranda starat až v případě, že něco z ročního penza nesplnil, ale nutno přimět 

doktoranda k pravidelným osobním a internetovým kontaktům, jejichž součástí je to, že 

písemné práce k jednotlivým doktorandovým studijním předmětům by doktorand měl povinně 

předávat školiteli a pokud možno s ním diskutovat i o připomínkách vyučujících.  

 (2) Školitel musí co nejdříve s doktorandem začít probírat téma disertace a doktoranda 

přimět k tomu, aby ze sestaveného seznamu literatury co nejvíce přečetl. 

 (3) Školitel by si měl co nejdříve vytvořit „psychologický profil“ doktoranda, zjistit jeho 

talent a charakterové vlastnosti a postupně zjišťovat doktorandovy silné a slabé stránky. 

Školitel by měl důsledně pečovat o to, aby se mezi ním a svěřeným studentem vytvářel vztah 

důvěry.  

(4) Školitel by měl studenta včas upozornit, když sjede na „vedlejší kolej“ a znovu ho vhodně 

připoutat k cíli řešení. 

(5) Školitel nemá studentovi vnucovat svá řešení a nesmí mu dávat najevo svou převahu ve 

znalostech. 

(6) Domnívám se, že v době doktorského studia by školitel neměl studenta uvrhnout do 

služebného postavení tím, že student bude (anonymně) pracovat „pro něho“. Pokud se 

školiteli podaří studenta zapojit do teamové práce na řešení úkolu souvisícího s 

doktorandovým tématem, je to nejlepší příležitost k rozvoji studentovy vědecké osobnosti 

včetně. 

(7) Školitel by měl mít na studenta vždy čas, pokud tomu nebrání velmi závažné okolnosti 

(nemoc aj.). Totéž se vztahuje i na doktoranda. Pak by nedocházelo k situacím, kdy školitel 

nemá na doktoranda čas i několik měsíců, nebo že doktorand za rok přinese hotovou práci 

(která pak ještě „včas“- před hlavní obhajobou – musí být vrácena k přepracování). 

Výše uvedený text sice je pouhé „sedmero“, nikoliv desatero, ale i sedm přístupů, které 

pochopitelně nikomu nevnucuji, může mezi čaroději a jejich učni navodit vztah, kdy oba 

mohou být relativně šťastni. 

 

4.3. Jsou zkouškové a zápočtové práce přínosem pro doktoranda? 

Rozhodně by měly být. Ale dosti často nejsou, nedodržuje-li student nebo školitel „pravidla“. 

Představa, že ukládáním dlouhých prací se disertant naučí psát vědecký text je poměrně 

naivní. Většinou se tak nestane. Ztratí-li vyučující trpělivost s lajdáckými výtvory svého učně, 

často mu i několikrát vrací „zmetkovité dílo“ k přepracování a tím ho ještě více děsí: dotyčný 

se splaší a obvykle se dostává (vzhledem k hrozivému zpoždění) do rauše, kdy už ani neví, co 

se po něm chce, a posléze se bojí i na to zeptat. Takže i učňovská díla brát cum grano salis a 

s kapkou pochopení a milosrdenství. 

 

4.4. „Nemoci“ z přeorganizovanosti studia 

Je zcela nezbytné doktorandovi narýsovat cesty, po nichž má kráčet, a z nichž nemá sejít. Ani 

talentovaný doktorand nemusí mít smysl pro povinnost a není-li kontrolován, stane se 

lajdákem (pokud ovšem jím již dříve nebyl). 
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Zájmem školicích pracovišť přirozeně musí být snaha doktorandům zpříjemňovat studium 

např. pořádáním různých diskusí, dodatečných přednášek i speciálních konferenci pro 

doktorandy. Avšak i zde s mírou, protože všeho moc škodí. 

 

4.5. Kvalita konferenčních příspěvků a (ne)kvalita posudků anonymních posuzovatelů 

Problém odborných konferencí na vysokých školách, kde jsou neoddělitelnou součástí dění, 

jehož se obvykle zúčastňují také doktorandi z různých pracovišť, zde zredukuji jen na jedinou 

poznámku: požadavky na kvalitu příspěvků v posledních letech značně rostou; dnešním 

standardem pro posuzování předložených příspěvků na kvalitních konferencích je tzv. double 

blind review - dvojí oponentura anonymními oponenty. Většinou to ale lze jen velmi obtížně 

plnit, nevěnujeme-li se soustavněji výběru oponentů a jejich instruování.  

 

4.6. Má pro doktoranda platit ”publish or perish?” ve všech fázích jeho doktorského 

studia? 

Velmi stručně: nikoliv. Doporučoval bych, aby doktorand začínal publikovat až tehdy, když 

se mu podaří vytvořit např. hodnotnou zkouškovou práci vztahující se k tématu jeho disertace. 

Jinak často vznikají polotovary, které v konečných důsledcích (když se před obhajobou 

začnou sčítat publikace) někdy mohou doktorandovi spíše v očích oponentů uškodit než 

pomoci. „Boj o čárky“ patří mezi dosti vážné nakažlivé choroby, které by se včas měly léčit.  

A co takhle místo výhružného hesla prosazovat nové, motivační heslo: „Publikuj a zvítězíš!“ 

Možná, že by to mnoha doktorandům znělo lépe a zbavilo je to stressu. Nejspíše se to ale asi 

neujme, neboť „regulaci strachem“ vrchnost (na všech úrovních) odjakživa pokládá za 

nejsnazší a nejúčinnější.  

 

4.7. Komercializace doktorského studia 

Bylo by zajímavé porovnat, jak je na tom doktorand v Česku, pokud jde o relaci náklady 

instituce/náklady doktorandovy. Je to hodně složité, ale bylo by to zajímavé (i 

v mezinárodním srovnání). 

 

5. Místo závěru 

 

Jsem rád, že zde mohu potvrdit – hlavně díky diskusím s kolegy z různých pracovišť naší 

university i jiných universit – svůj určitý, byť omezený optimismus co do léčení chorob alias 

překonávání různých barier jak ve vědě, tak i v oblasti přípravy mladých vědeckých generací. 

Ač některé optimistické zvěsti ze zahraničí – např. o blížícím se konci absolutní nadvlády 

„impaktistů“ nebo o bojkotu aligátorů - k nám již postupně přicházejí, zdá se, že nebude trvale 

možné nadále neotvírat okna a nevětrat.  
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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ I 

PROSTŘEDNICTVÍM DYNAMICKÉHO LIDSKÉHO KAPITÁLU 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF FAMILY BUSINESSES THROUGH 

DYNAMIC HUMAN CAPITAL 
 

Naděžda Petrů 

 

Abstrakt 

Stať navazuje na loňský příspěvek Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie 

v rodinných firmách. Cílem tohoto článku je zobecnit zásady paralelního strategického 

plánování, poukázat na jeho význam pro podnik a pro rodinu. Práce kriticky analyzuje 

dosavadní přístupy k řešení společensky významné tématiky, problému strategického řízení, 

navrhuje alternativu řešení, včetně doporučení pro politickou reprezentaci. Stať byla 

zpracována obecnými vědeckými metodami, zejména metodou komparace odborných textů, 

porovnání sekundárních dat veřejně publikovaných výzkumů, případových studií, primárním 

kvalitativním výzkumem, zobecněním, dedukcí. Problematice rodinného podnikání není 

dosud akademickou sférou v ČR věnována dostatečná pozornost, proto se jedná o text 

původní a nový. Výsledky této studie potvrdily předpoklad, že rodinné podnikání má význam 

pro národní hospodářství. V novodobém podnikání se jako nejlepší praxe osvědčilo paralelní 

plánování pro rodinu a pro podnikání. Strategie rodinné firmy by měla vycházet z vize, 

tradice a hodnot jejího zakladatele.  

  

Klíčová slova 

Rodinné firmy, rodinné podnikání, rodinné farmy, strategické řízení, nástupnická strategie, 

dynamický lidský kapitál 

 

Abstract 

The paper builds on last year's paper Knowledge Transfer as a way of acquiring a successful 

strategy in family businesses. The aim of this article is to generalize the principle of 

parallelism, strategic planning, to show its importance for the company and for the family. 

Work critically analyzes existing approaches to solving socially relevant themes, the problem 

of strategic management, proposing alternative solutions, including recommendations for 

political representation. The article was compiled general scientific methods, especially by 

comparison of academic texts, comparing secondary data publicly published research, case 

studies, primary qualitative research, generalization, deduction. Problems of a family business 

is not yet academia in the Czech Republic insufficient attention, because it is the text of the 

original and new. The results of this study confirmed the assumption that the family business 

is important to the national economy. In the modern business best practices proven parallel 

planning for family and business. Family company strategy should be based on vision, values 

and traditions of its founder. 

 

Key words 

Family firms, family businesses, family farms, strategic management, succession strategies, 

dynamic human capital 

 

JEL Classification: D22, J24 
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První rodinná firma na světě se podle finského profesora University of Jyvaskyla Matti 

Koiranena jmenovala Ráj a vlastnil ji Adam a Eva. Tato firma si však bohužel vybrala 

špatného konsultanta a tak zbankrotovala… 

 

Úvod 

 

Považuji za důležité nejdříve vysvětlit použití pojmu rodinné podnikání. V odborné 

literatuře se setkáváme s pojmy rodinný podnik, rodinné podnikání, rodinná firma, rodinný 

závod, rodinná společnost. Pokud bychom chtěli hovořit jazykem platné legislativy (NOZ), 

pak bychom nesměli používat pojem PODNIK ani FIRMA, které byly nahrazeny pojmem 

OBCHODNÍ KORPORACE, RODINNÝ ZÁVOD. Označení Obchodní rodinná korporace či 

Rodinný závod (ustanovení § 700 a násl.) však dosud není širokou veřejností používáno. Byť 

se v textu autorka nevyhne obecně používanému pojmu rodinná firma, rodinným podnikáním 

má na mysli aktivity rodiny v rámci podnikání.
100

  

Jak definovat rodinný podnik? Obecně je vžita představa, že rodinná firma je malý podnik, 

který je 100% vlastněn rodinnými příslušníky, kteří v něm též pracují, většinou podnikají v 

zemědělství, pohostinství, provozují nějaké řemeslo, obchůdek. Rodinné firmy však ovládají i 

nadnárodní korporace typu Cargill, Volkswagen, Fiat, Wal-mart, Aldi a další. Jak jsou v 

zahraničí rodinné firmy vymezovány? „Rodinné firmy jsou firmy, ve kterých je činná řada 

členů stejné rodiny, ať už v pozici vlastníků či manažerů, ať už současně či v průběhu doby.“ 

„Rodinný podnik je hospodářské uskupení, na kterém se vlastnicky podílí více členů rodin se 

záměrem (vnitřním závazkem) pokračování podniku jako rodinného.“ „Rodinný podnik je 

podnik řízený a spravovaný se záměrem naplňovat vizi podniku vlastněného dominantní 

koalicí kontrolovanou členy stejné rodiny či malým počtem rodin, a to způsobem, který je 

udržitelný i napříč generacemi dané rodiny či rodin.“ (Family Firm Institute, 2014, s.12 -52) 

V České republice dosud nebyla jednotná definice legislativně vymezena. 

S tématikou rodinného podnikání, s českými rodinnými farmami a firmami, se stále častěji 

široká i odborná veřejnost setkává na stránkách Hospodářských a Lidových novin, v jejich 

Speciálech. Články o úspěších a prohrách jednotlivců i firem jsou zveřejňovány v časopisech 

Lobby, Moderní řízení, Trade News a v mnoha dalších. Tváře zakladatelů rodinných firem na 

nás hledí z televizní obrazovky v pořadu Marka Vašuta Cesty k úspěchu, kamera 

zprostředkovává život na rodinných farmách v pořadu Malá farma: Cesta z města. Soutěže 

typu Rodinná firma roku, Farma roku, Podnikatel roku, Společensky odpovědná firma roku, 

atd. nabývají na popularitě. Jako pravdivé se ukázalo tvrzení Hnátka a Hnátkové (2014) o 

tom, že pokud se rodinné podnikání a jeho problematika stane fenoménem posledních let, 

bude se o něm ve zvýšené míře psát v odborném periodiku a stane se předmětem zájmu 

novinářů a odborné veřejnosti – což se aktuálně děje.  

Silným motivem zakladatelů rodinných firem byla a je snaha vybudovat rodinnou tradici. 

Budování rodinné firmy je plánováno v dlouhodobém horizontu. Např. zakladatel rodinné 

firmy Beznoska vidí výhodu rodinného podnikání v tom, že si rodina buduje určitou 

společnou vizi. Ta jejich je taková, že Beznoska
101

 je a zůstane stoprocentně českou firmou a 

                                                 
100

 § 420 NOZ  podnikání vymezuje jako výdělečnou činnost, vykonávanou soustavně, samostatně, na vlastní 

účet, na vlastní odpovědnost, živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem zisku. 

RODINA -  dle NOZ (§ 655 a dále)  jsou: manželé, rodiče, sourozenci, děti, vnuci, švagři, prarodiče 

OSOBA PŘÍBUZNÁ  - vztah osob založených na pokrevním poutu nebo vzniklý osvojením. Příbuzenská linie 

přímá – děti, vnoučata, rodiče, prarodiče), příbuzenská linie nepřímá (sourozenci, tety, strýcové, neteře, 

synovci). 
101

 Rodinná firma BEZNOSKA, s.r.o. vyrábí implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby 

ortopedie a traumatologie. Je středně velkou firmou se zázemím v kladenském regionu, ale působnost je 

rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. K nejdůležitějším patří Slovenská republika, kde v 
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že její tradice nesmí skončit. …“Mé dcery už mají děti. Doufám, že se podnikání jednou 

přenese i na vnoučata.“ (Stingl, 2004) Každá rodinná firma má svůj jedinečný příběh. Podle 

Erdema a Basera (2010) to byli právě zakladatelé rodinných firem, kteří našli mezeru na trhu, 

rozhodli se pro obor podnikání, většinou investovali nebo zastavili majetek celé rodiny, vzali 

na sebe všechna podnikatelská rizika a zpětně mohou říci, že se jim podařilo položit základy 

úspěšné rodinné firmy. 

Je mnoho cest, které vedou k tomu, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem. Jeden příběh 

za všechny – značka Bona vita (v překladu „dobrý život“). Bonavita, spol. s. r.o. je rodinná 

firma, kterou založil Martin Urban a dva bratři Procházkovi. Nápad přinést sójové maso na 

český trh z Maďarska se zrodil krátce po revoluci, jelikož jej tady nikdo neznal. Nejdříve si 

vytvořili vlastní značku se jménem Pragosoja. V roce 1991 se maso vozilo z Maďarska a 

balilo v rodinném domě u bratrů Procházků. Balilo se do českých obalů a prodávalo dál po 

stáncích, později v menších kamenných obchodech. Jelikož poptávka rostla, firma byla 

nucena v roce 1993 vzít svůj první úvěr a zakoupit v malé privatizaci výrobní objekt 

v Radotíně. Firma si pořídila první výrobní linku na výrobu sójového masa z Francie, v té 

době měla okolo 20 zaměstnanců. Jelikož po revoluci byla vysoká poptávka po zdravé výživě, 

firma zažívala velký boom – byla nucena přijít s novými výrobky (snídaňové cereálie, 

cornflakes, müsli) a s dalšími dětskými cereáliemi. Výrobní prostory v Radotíně již byly 

malé, proto firma zakoupila velký areál – statní statek v Říčanech, který postupně 

zrekonstruovala a skoupila další výrobní linky, které umístila již do tohoto areálu. Dnes 

výroba ve Velkých Popovicích zaměstnává přes 400 zaměstnanců, výroba ve Zlíně 200 

zaměstnanců, výroba na Slovensku přes 650 zaměstnanců. Roční obrat přesáhl 1 mild. 200 

milionů Kč. 50 % své produkce vyváží za hranice, a to do více než 30 zemí. (Bonavita, 2016) 

Ve firmě pracují i manželky zakladatelů, jejich děti jsou postupně seznamovány s provozem 

firmy a připravovány na její převzetí. 

Podobných příběhů českých rodinných firem nebo farem by bylo možno uvést nespočet. 

Vnímání rodinného podnikání i situace v celé společnosti se mění k lepšímu. (Kupec, 2014) O 

tom, jak strategicky vést rodinnou firmu, mimo jiné i prostřednictvím dynamického lidského 

kapitálu, budou následující kapitoly. Cílem dalšího textu je zobecnit zásady paralelního 

strategického plánování, poukázat na jeho význam pro podnik a pro rodinu. Stať je 

zpracována obecnými vědeckými metodami, zejména metodou komparace odborných textů, 

porovnání sekundárních dat veřejně publikovaných výzkumů, případových studií, primárním 

kvalitativním výzkumem, zobecněním, dedukcí. 

  

1. Specifika strategického řízení rodinného podnikání  
 

Dynamika v rámci rodiny ovlivní nejen obchodní výsledky, ale také obchodní růst, změny a 

přechody v průběhu životního cyklu rodinné firmy. (Petrů, 2015) Velmi často se v rodinných 

firmách setkáme se závislostí všech strategických rozhodnutí týkajících se 

konkurenceschopnosti, oblasti informačních technologií, lidských zdrojů, marketingu, 

obchodu, financí, řízení kvality, atd. pouze na jednom člověku. Strategická rozhodnutí jsou 

prováděna spíše intuitivně, nikoliv analyticky a často také závisí na složitých rodinných a 

majetkových vazbách. (Antlová, 2009) Lze vydedukovat, že k dlouhodobému úspěchu 

potřebuje rodinná firma jak úspěšné podnikání, tak spokojenou rodinu. Obojímu je proto 

nutno věnovat pečlivou pozornost v rámci strategického plánování a řízení. Dva nejdůležitější 

procesy, které podnikatelská rodina musí utvářet, jsou: 

                                                                                                                                                         
roce 2001 založili v Bánské Bystrici dceřinou firmu BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. K hlavním obchodním 

partnerům dále patří především Rusko, Ukrajina, Libanon, Bulharsko, Belgie, Portugalsko, Estonsko a další 

země Evropské unie.  
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- Systémy řízení určené pro vedení každé části celku rodinného podnikání – tzn. 

rodiny, vlastnictví a managementu. 

- Plán proaktivního nástupnictví, který převádí rodinu i podnikání do příští 

generace. (Rouvinezová, Ward, 2016) 
Společenský význam především strategického řízení rodinných firem a role manažerů 

v rodinném byznysu roste společně s tlakem hyperkonkurence, se zvyšujícími se potřebami, 

přáními a očekáváními rodinných příslušníků, zaměstnanců, firemních zákazníků, dodavatelů 

i blízkého okolí firmy. Manažerské „řemeslo“, které se lze naučit, je v současné době 

zmapováno a široce odbornou literaturou popsáno; k dispozici je celá řada známých postupů a 

příkladů dobré praxe. Problém však spočívá ve schopnosti majitelů rodinných firem je 

aplikovat v konkrétních případech. Každý doporučovaný postup či každý vybraný úspěšný 

případ je vázán na zcela specifické vnitřní a vnější podmínky rodinných firem, na specifika 

oboru podnikání, na konkrétní situaci daného trhu. Proto dosavadní zkušenosti nejsou zcela 

přenositelné.  

Rozhodující schopnost majitele/manažera rodinné firmy spočívá právě ve výběru, pro jeho 

situaci, nejvhodnějších strategických postupů a metod a ve flexibilním způsobu jejich 

aplikace. Majitel/manažer rodinné firmy musí být nejen dynamický leader, obchodník, 

ekonom, marketér, ale i vizionář, který je schopen anticipovat možnosti budoucího 

technického a technologického rozvoje, budoucích požadavků trhu. K tomu je nezbytné mít 

hluboké znalosti o možnostech a nástrojích strategického řízení rodinné firmy. Manažerské 

rozhodování je umění a obsahuje racionální i intuitivní komponenty. Přes všechny dílčí i 

obecnější prognózy vývoje fenoménu business intelligence v kontextu manažerského 

rozhodování, je vysoce pravděpodobné, že dynamický, kreativní lidský činitel, zejména 

pokud jde o strategické rozhodování, zůstane nenahraditelný. (Štědroň, 2015)  
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Obrázek 1: Paralelní proces strategického řízení a plánování v rodinné firmě 

 

 
 

Zdroj: zpracováno autorkou dle CARLOCK, R. S. and J. L. WARD (2014): Strategic 

Planning for the Family Business - Parallel Planning to Unify the Family and Business. First 

edition. New York: Palgrave Macmillan. 2014. 288 s. ISBN 978-0-333-94731-9. s. 23, 25, 31. 

Literaturu o strategických hlediscích řízení rodinných firem shrnuli Kanaďané Sharma, 

Chrisman, Chua (1997). Identifikovali klíčové nedostatky vzájemné závislosti mezi rodinným 

a podnikatelským plánováním. Basco (2014) hledal rozdíly ve strategickém chování rodinných 

a nerodinných firem. Konstatoval implicitní předpoklad, že účast rodiny ve firmě plodí 

strategii stagnace, nicméně empirické důkazy ukázaly, že obchodní strategická orientace 

rodinných firem se neliší od firem ne-rodinného typu. Faktory, které ovlivňují strategické 

řízení rodinných firem, lze shrnout do oblasti procesu tvorby strategie, vedení a správy (role 

rodinného shromáždění, rodinné rady, správní rady, atd.), řízení lidských zdrojů, řízení 

obchodních a marketingových aktivit, řízení inovací, rizik, řízení nástupnické strategie.  
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Každý z faktorů předpokládá optimální kombinaci stanovených cílů, strategií a kontroly 

v rodinném i podnikatelském prostředí, nicméně všechny mají vliv na tvorbu, implementaci 

strategického plánu, následně na úspěch a výkon rodinné firmy. Strategické řízení rodinné 

firmy musí zahrnout pohled rodiny i podnikání – viz Obrázek 1. Specifikům strategického 

řízení rodinných firem se věnuje Randel S. Carlock a John L. Ward. Ve své monografii shrnul 

poznatky 94 odborných publikací. Výše uvedený Obrázek 1 demonstruje, že dynamika, 

perspektiva a úspěch rodinného podnikání závisí na schopnosti všech zúčastněných skloubit 

pohled rodiny a podnikání do strategického plánu. Ten identifikuje cíle jednotlivých 

zainteresovaných subjektů a zároveň vytvoří obchodní vizi a obchodní (podnikatelskou) 

strategii rodinného podnikání. K dosažení rovnováhy mezi osobními zájmy a úspěchem 

rodinné firmy je nutno identifikovat a plánovat politiky zaměřené na pět stěžejních 

proměnných. Jsou jimi: 

 kontrola – kdo a o čem rozhoduje, komu a za co odpovídá, 

 konflikt – jakým způsobem a prostřednictvím jakých rodinných orgánů (rodinná rada,  

rodinné setkání…) budou konflikty řešeny,  

 kapitál – vytvoření systému a dohod tak, aby rodinní příslušníci mohli reinvestovat, 

popř. prodávat své investice, aniž by poškodili zájmy ostatních členů rodiny, 

 kultura – v čem vidí rodinní příslušníci hodnotu, jak bude tato prezentována vůči 

zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, širokému okolí,  

 kariéra – dle schopností a zájmu různých rodinných příslušníků včetně stanovení 

odměn na základě očekávané výkonnosti. 

Paralelní přístup k plánování je nástrojem pro integraci a sladění rodinného a podnikatelského 

myšlení a jednání. Je založen na rodinných hodnotách a obchodní filosofii, strategickém 

myšlení, společné budoucnosti, formulaci rodinného podnikatelského záměru.( Carlock, 

Ward, 2014)  

 

2. Výstupy výzkumu  

 

2.1 Výzkum strategického řízení v malých, středních a rodinných firmách 
Problematiku strategického řízení v malých, středních a rodinných firmách řešily pod 

vedením Mendelovy univerzity v Brně švédská Jönköping International Business School, 

slovenská Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, Asociace malých a středních podnikatelů 

a živnostníků ČR a asociace POPAI CE. V průběhu května – července 2014 byl agenturou 

STEM/MARK proveden sběr dat mezi majiteli a manažery více než 1000 kvótně vybraných 

firem z České republiky, Slovenska, Švédska a Finska.
102

 Výzkum vedl k závěru, že rodinné 

firmy začínají systematickému strategickému řízení věnovat zvýšenou pozornost. Ukázal, že 

významná část českých i zahraniční firem, přestože přirozeně inklinují spíš k intuitivnímu a 

ad hoc stylu řízení, už využívá i přístupy typické pro systematické strategické řízení.  

Libor Musil, zakladatel a majitel úspěšné české firmy Liko-S, vítěz soutěže Rodinná firma 

roku 2014 a garant projektu AMSP ČR Rodinná firma dodává: „Bez pravidel firemního 

chování, stanovení a jednoduchého měření úspěchů každého pracovníka je firma v chaosu a 

dají se realizovat pouze jednoduché strategie. Je to potom boj o přežití ze dne na den, od 

výplaty k výplatě. A to lidi nebaví. Sdílenou firemní kulturu a přehledné organizační 

uspořádání, kde je jasně nastavená zodpovědnost každého pracovníka za výsledek, bereme 

                                                 
102

 Projekt na podporu malých a středních podniků (SME) byl odstartován v prosinci 2012 a byl financován 

z podpory Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), 

České republiky, Výzvy Leonardo da Vinci "Transfer inovací 2012" pod názvem Education in Strategic 

Management for SMEs managers/owners. Registrační číslo: CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004 
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jako základ pro dosažení vyšších strategických cílů. A o to v podstatě jde – klást si vysoké 

cíle a snažit se jich dosáhnout.“ (Hanzelková, 2015) 

 

Tabulka 1: Výstup výzkumu: Pokud se jedná o firmu rodinného typu, řeší i strategická 

specifika?
103

 

Tvrzení směřující ke zhodnocení OBLASTI 5 - Firmy rodinného typu – 

strategická specifika (mezigenerační předání, soulad rodiny a firmy atd.). 

Výrok České 

firmy 

Slovenské 

firmy 

Finské 

firmy 

Švédské 

firmy 

Vážně se zabýváme tím, co uděláme s 

naším podnikem, když vlastník odejde 

(například prodej, převzetí někým jiným 

z rodiny/managementu apod.). (otázku 

zodpovídaly pouze firmy, pro které byly 

mezigenerační předání aktuální) 

2,6 

 

1,8 

 

2,3 

 

3,2 

Náš rodinný život a podnikání jsou v 

harmonii, neexistuje mezi nimi žádný 

vážný konflikt. 

2,3 

 

2,7 

 

2,1 

 

2,3 

V podniku existují jasné standardy pro 

odměňování členů rodiny, kteří zde 

pracují, jsou definována kritéria, která 

musí naplnit, aby mohli získat místo v 

podniku apod. 

2,1 

 

2,2 

 

1,9 

 

2,0 

Máme silné a většinou pozitivní vztahy 

mezi členy rodiny, neexistují mezi nimi 

zásadnější konflikty. 

2,0 

 

2,1 

 

1,6 

 

1,8 

Zdroj: Hanzelková (2015)  

 

Výše uvedené výstupy prokazují, že české rodinné firmy mají se strategickým řízením 

významné deficity a problémy – více viz diskuse.  

Manažerské zásady, které podmiňují strategické řízení, tak, jak je uvádějí úspěšní majitelé 

rodinných firem, si představíme v následující podkapitole.  

 

Manažerské zásady podmiňující úspěch strategického řízení rodinného podnikání 
Tuto podkapitolu je možno uvést názorem pana Svozila: …Na otázku Jak se stát úspěšným 

manažerem odpovídají desítky knih a příruček. Ale to z vás dobrého manažera neudělá, 

zapotřebí je praxe, zkušenosti a také disciplína a zásady, podle kterých řídíte sebe, ale i tým 

lidí, firmu nebo nadnárodní podnik. V žádném případě nejde o to mít seznam dvaceti a více 

pouček a ty zkoušet aplikovat do podnikání. Stačí pět zásad a podle nich se řídit. Podstatné je 

vzít si zásady za své, jednat podle nich a nedělat výjimky. … 

  Cyril Svozil, majitel firmy Fenix Group a.s 

Časopis Ekonom, edice Fenomén, se v Příbězích úspěšných ptal majitelů rodinných firem na 

jejich manažerské zásady. Uvedu některé z odpovědí majitelů rodinných firem. 

 

                                                 
103

 Respondenti volili odpověď na škále 1-5, a tím vyjádřili míru souhlasu nebo nesouhlasu s prezentovanými 

výroky, od „zcela souhlasím“ (1) po „zcela nesouhlasím“ (5). Obecně platilo, že vyšší hodnoty u výroků 

znamenají u daného aspektu strategického řízení problémy nebo deficity.  Jako indikátor drobných nedostatků ve 

strategickém řízení byly brány odpovědi na škále s hodnotou 2,0 a vyšší, za výraznější nedostatky byly 

považovány hodnoty 2,5 a vyšší.. 
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Stanislav Bernard, v roce 1991 spoluzaložil rodinný pivovar Bernard. V roce 2015 uvařil 

rekordních 265 tisíc hektolitrů piva. Svou doposud nejvyšší roční produkci z roku 2013 

překonal o 14,5 %. Pivovar Bernard se stal Pivovarem roku 2015. 

1. Najdi svůj produkt. Musí být nový a musí ho někdo chtít. Odliš se. Rozvíjej osobitý  

 přístup k podnikání. 

2. Nebojuj zbraněmi konkurentů. I když budeš lepší, ti velcí tě porazí penězi a silou. 

3. Buduj osobní vztahy. Vycházej klientům vstříc, buď pružný a férový. Drž slovo. Mysli  

 na zákazníka, až pak na peníze. Je-li prvořadým cílem zisk, zákazníci to cítí. 

4. Stanov firemní a rodinné hodnoty. Dej firmě kulturu, která bude v souladu se  

 slušností. 

5. Nech lidi mluvit. Otevřenost je výhoda, když ji nevyužiješ, ti nejschopnější odejdou. 

6. Investuj s rozumem, investice promysli a vyhodnoť. Inovuj. Udrž si náskok. Hledej  

 inspiraci v tradici, v jiných oborech, v zahraničí. 

7. Podporuj svůj region. Patriotismus je výhoda. Podporuj to, na čem lidem záleží.  

 (Ekonom, s. 22) 

 

Zbyněk Frolík, Podnikatel roku 2003. Od roku 1990 firma LINET vyrábí jedinečná a ve 

světě vyhledávaná nemocniční lůžka. Zaměstnává 550 lidí v Česku a 250 v zahraničí. 

1. Mluvte vždy pravdu a buďte spravedliví. Kritiku vnímejte pozitivně. 

2. Snažte se inspirovat ostatní. Nezapomeňte chválit. 

3. Obklopte se schopnými kolegy a nebojte se delegovat. Ženy jsou výborné manažerky. 

4. Na mrtvém koni nemá cenu jezdit. (Ekonom, s. 26) 

 

Jiří Grund, firma Grund, a.s. vznikla roku 1990, vyrábí koupelnové předložky. Firma má 131 

zaměstnanců v Čechách a 50 v německé obchodní síti. Spolupracuje s umělci, jako je Blanka 

Matragi či Luigi Colani. 

1. Dané slovo platí vždy a za všech okolností. Slušnost není slabost. 

2. K úspěchu je třeba trpělivé práce, nepřijde rychle a samovolně.  

3. To nejcennější, co firma má, jsou lidé, nikoli stroje. Udělat chybu je lidské, opakovat  

 ji je hloupé. 

4. Nemáme jen odpovědnost k sobě, ale i ke svému okolí, ke své rodině, lidem  

 s nerovnými podmínkami je třeba pomáhat. (Ekonom, s. 30) 

 

Dana Hradecká, založila s manželem firmu Botanicus v roce 1992. Svět Botanicus je světem 

rostlin. Výjimečným způsobem propojuje tradiční cyklus pěstitel – výrobce – prodejce. 

Zabývá se výrobou přírodní kosmetiky, pěstováním rostlin, bylin, ovoce a zeleniny ve 

vlastních ekologických zahradách, v Čechách má sedm prodejen, v zahraničí 35. 

1. Základem úspěchu je pokora, neúcta se vám vrátí. 

2. Důležité je vědět, co nechceš, víc než to, co chceš. 

3. Důležité je sladit osobní život s firmou. 

4. Zvětšovat firmu není těžké, ale zmenšování je daleko horší. (Ekonom, s. 34) 

 

Vladimír Kovář, Podnikatel roku 2008. Společnost Unicorn Group vznikla v roce 1990. 

Soustředí se na software, řídící systémy. Zaměstnává 950 lidí. 

1. Systémový přístup, delegace kompetencí, zaměření na zákazníka a zaměstnance,  

 orientace na cíl. 

2. Standardizace procesů, průběžné hodnocení, sdílení informací. 

3. Paměť a poučení, soustavné zlepšování, stabilita a bezpečnost. (Ekonom, s. 51) 
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Jindřich Procházka, firma Sapeli vznikla v roce 1992, vyrábí dveře a zárubně. Zaměstnává 

cca 500 lidí, 15 % produkce jde na export. 

1. Když podnikat, tak čestně. Každý musí mít rád to, co dělá. 

2. Být každodenně ve styku se svými zaměstnanci. Spolupracovníci musí rozumět oboru. 

3. Rozhodnutí je kompromis mezi názory. Každé rozhodnutí je nutno neustále  

 přezkoumávat, zda odpovídá realitě. 

4. Neustále sledovat trendy, konkurenci, předbíhat ji, nikoli dobíhat. (Ekonom, s. 76) 

 

Cyril Svozil, firmu Fenix Group, která se specializuje na elektrické topné systémy, založil 

v roce 1990. Zaměstnává 261 lidí, z toho 145 v Čechách. Vlastní dceřiné výrobní společnosti 

ve Skotsku, Španělsku, Francii, na Slovensku.  

1. Štěstí je stav mysli, klíč k němu je pozitivní myšlení. Žij tak, abys mohl každý večer  

 beze studu pohlédnout sám sobě do tváře. Důvěra je základ – těžko se získává, snadno  

 se ztratí. 

2. Příležitosti jsou tu vždy, jde o to, zvolit správnou dobu pro jejich realizaci. S vývojem  

 trhu příležitosti neubývají, pouze se přesunují. 

3. Neexistuje „to stačí“. Je jen růst či pokles, expanze či zánik. (Ekonom, s. 80) 

 

Eva Štěpánková, firmu Ryor založila v roce 1991, začínala se dvěma zaměstnankyněmi. 

Vyrábí zhruba 170 různých kosmetických přípravků pro domácí i profesionální péči. Má 70 

zaměstnanců, 13 % produkce jde do zahraničí. 

1. Snaž se vyřešit zásadní problémy s časovým odstupem. Nenech se zahnat do časového  

 presu. 

2. Obklop se lidmi, kterým důvěřuješ. Důvěřuj, ale prověřuj. 

3. Nemusíš umět a znát všechno, ale musíš vědět, kde to najdeš. 

4. Nikdy nemáš dost informací, abys nepotřeboval další. 

5. Nepodceňuj názor své rodiny, svých kolegů, zamysli se nad ním. Každou situaci je  

 třeba zvážit s chladnou hlavou. Emoce patří do rodiny, ne do podnikání. (Ekonom, s.  

            84) 

 

Většinu uvedených zásad lze vztáhnout k jednotlivým aktivitám v rámci strategického řízení 

rodiny i firmy. Výše uvedená jména úspěšných majitelů rodinných firem i jejich zásady, které 

je dovedly k dnešnímu úspěchu, potvrzují, že od listopadu 1989 vyrostlo v Čechách mnoho 

nových Baťů, Kolbenů, Daňků. Vytvářejí novodobou rodinnou tradici, jejich výrobky bodují 

na zahraničních trzích, patří ve svých oborech k nejlepší světové špičce. Zůstávají 

neokázalými, skromnými a pokornými lidmi. Zcela jistě by jejich úspěch nedosáhl dnešní 

výše, pokud by nevyužívali strategické plánování a řízení. Potřebu pokory, o níž řada z nich 

mluví, za všechny vystihuje motto Dany Hradecké, které zní: „Když jdeš nahoru, dívej se, 

okolo koho jdeš. Kolem stejných lidí půjdeš dolů…“ (Ekonom, s. 35)  

 

3. Náměty a doporučení pro oblasti strategického řízení rodinného podnikání i 

prostřednictvím dynamického lidského kapitálu 
 

Teoretická východiska problematiky paralelního strategického plánování a řízení, výstupy 

výzkumu, postřehy úspěšných majitelů rodinných firem poskytují možnost k zobecnění 

získaných informací, na jejich základě navrhnout a doporučit, aby rodinný management 

konkrétně:  

 věnoval pozornost strategickému plánování rodinných i podnikatelských aktivit, 

stanovení strategií i tomu, aby byla přijata/podporována klíčovými skupinami/jednotlivci – 

zejména majiteli, zúčastněnými rodinnými příslušníky a managementem, 
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 v řízení využíval dynamické strategie, stanovoval cíle, hodnotil efektivitu svých 

výkonů, 

 zaměřil se na výběr, budování a komunikaci rodinných hodnot, jasně definoval 

jedinečnost a neopakovatelnou konkurenční výhodu rodinné firmy/farmy, 

 věnoval se otázkám firemní kultury i organizační struktury jako předpokladu pro 

úspěšnou realizaci strategií, jakož i strategie nástupnické, 

 zabýval se vlastnickou strukturou, její kvalitou a funkčností systému správy rodinné 

firmy (porozuměl tomu, jak podnik a jeho struktura správy – správní rada a výkonný 

management – vycházejí a komunikují s rodinou, rodinnou radou, výborem podílníků, atd.), 

 zaměřil se na inovace – na rozvoj stávajících produktů, stávajících trhů, na inovace 

firemních procesů, na inovace technologické (Průmysl 4.0), na inovace nástrojů integrované 

marketingové komunikace s využitím trendových marketingových technik (např. virální 

marketing, síťový marketing, obsahový marketing, atd.),  

 pracoval s tvrdými daty ze strategických/statistických informací – zejména s 

informacemi o zákaznících (rozdělil firemní zákazníky do skupin - segmentů, každému 

segmentu stanovit vlastní obchodní a marketingovou strategii, vyhodnocoval jejich přínos pro 

firmu, v minimálně tříletém období prokázal trend zvyšujících se úspěšných a ziskových 

obchodních případů),  

 dobrovolně se zapojoval do společenských, kulturních či sportovních aktivit v místě, 

kde má firma sídlo nebo provozovny. Sponzoroval či filantropicky podporoval vybrané 

zájmové aktivity v místě svého podnikání. Byl pozitivním podnikatelským příkladem, 

angažoval se v péči o životní prostředí, vůči svým partnerům se choval společensky 

odpovědně. Tyto aktivity využíval pro následnou komunikaci (aktivity public relations) při 

vytváření kladného image v očích široké veřejnosti, 

 systematicky se zabýval hodnocením dostupnosti zdrojů – zejména lidských. Vycházel 

z poznání, že lidský kapitál je jednou ze složek intelektuálního kapitálu (v užším slova smyslu 

souboru znalostí, osvojených komunikačních schopností, nezbytných manuálních a 

praktických dovedností, cíleně vytvářené motivaci). Rozvíjel dynamický lidský kapitál, jehož 

prostřednictvím budou vytvářeny nové hodnoty, uspokojeny rodinné, osobní, společenské i 

podnikatelské potřeby.  

Výše uvedený text představuje devět klíčových faktorů, které by každá rodinná firma měla 

sledovat, respektovat, uplatňovat a vyhodnocovat při paralelním procesu strategického 

plánování a řízení. Pokud se chce rodinná firma vyhnout stagnaci, je nutné, aby majitelé 

i rodinní příslušníci věnovali zvýšenou pozornost problematice strategického řízení a aby 

uvažovali perspektivně. (Krošláková, 2013). Musí sami sebe přesvědčit, že je z pohledu 

budoucího úspěchu nutné věnovat dostatek času tvorbě organizačních systémů, rodinné 

a podnikové struktuře řízení. (Krošláková, 2011)  

 

4. Shrnutí a diskuse k výsledkům 

 

U rodinných firem výzkum hodnotil některé aspekty specifické pro tento typ podnikání a 

možnosti jejich strategického řízení. Nezbytným základem je otevřená komunikace, respekt a 

důvěra mezi oběma generacemi. Významná část rodinných firem také uvedla problémy při 

snaze sladit fungování rodiny s podnikáním. Rizikové může být pro rodinné firmy i to, že 

často nemají ujasněná kritéria pro zapojování členů rodiny do podnikání, ani jejich 

odměňování, že strategicky neplánují a řeší spíš běžnou denní operativu.  

Rozhodování uskutečňovaná na strategické úrovni řízení podle odborníků ovlivňují úspěšnost 

podnikání až z 80 procent. Výsledkem poznání je konstatování, že rodinné firmy však tento 

způsob řízení používají v nedostatečné míře a oproti nerodinným firmám strategicky plánují 

podstatně méně. Důvodem je většinou neochota rodinných firem odhalovat interní informace 
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nerodinným příslušníkům, neochota vlastníků rodinné firmy sdílet informace posilující jejich 

neoficiální moc ve firmě či neochota rodiny diskutovat nad tématy, která by mezi členy 

rodiny mohla způsobit otevřený konflikt. Nedostatek dlouhodobějšího plánování však bohužel 

většinou končí bankrotem společnosti. (Šindelka, 2007) V prosazení strategického plánování 

do života rodinných firem je mnoho prostoru pro zlepšení. Nástrojem může být investice 

majitelů a následníků do vlastního vzdělávání – což staví vzdělávací instituce před významný 

úkol – nachystat výukové programy zaměřené na specifika rodinného podnikání. Toto se 

neobejde bez podpory politické reprezentace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Pokud tedy rodinnou firmu vlastníte a strategické řízení zatím nepoužíváte, v rámci zajištění 

stabilního vývoje firmy a razantního snížení rizika bankrotu vám to rozhodně doporučuji. 

 

5. Závěr 

 

V textu bylo definováno devět faktorů klíčových pro úspěch paralelního procesu strategického 

plánování a řízení. Na jejich základě je možno v budoucnu navrhnout model sebehodnocení 

vitality rodinného podnikání, který umožní rodinné firmě vyhodnotit předpoklady 

a výsledky svých aktivit v oblasti vedení a správy, strategie a plánování, politiky práce 

a zaměstnanosti, partnerství a zdrojů společenské angažovanosti, řízení procesů. 

Vytvořit infrastrukturu rodinného podnikání znamená, že rodinné firmy, založené po roce 

1989, musí dnes zvládnout první generační výměnu. Základním předpokladem je, aby zvládly 

paralelní strategické plánování a reálný život v rodině i v byznysu. Stanovené a dodržované 

podnikatelské zásady, nástroje strategického řízení firmy, dynamický lidský kapitál, by jim 

měl otevřít cestu k dalšímu rozvoji a úspěchu. 

Chceme-li hrát ekonomickou extraligu, potom musíme posílit podíl rodinných firem v našem 

hospodářství, který je ve srovnání se světem čtvrtinový. Smysl, hodnota, ekonomický a 

společenský význam rodinného podnikání, je dán především jeho generačním příběhem. 

Rodinné firmy jsou spolehlivým obchodním partnerem, spolehlivým zaměstnavatelem. 

Sehrávají zcela zásadní roli v regionech, jsou základem jejich obslužnosti, navazují na 

tradiční profese, v mnoha případech jsou vizitkou našeho venkova. (Havlíček, 2016) Rodinné 

farmy mají pozitivní vliv a přímý dopad na obec a region, ve kterém působí, mnohdy jsou 

klíčovými zaměstnavateli v obci. (Rydvalová a kol., 2015) Přispívají k bezpečnosti potravin, 

udržitelnému zacházení s přírodními zdroji a vyváženému rozvoji oblastí, ve kterých 

hospodaří. Toto poznání by mělo být předáno politické reprezentaci, aby si uvědomila 

ekonomický i společenský význam rodinného podnikání. Aby zařadila rodinné firmy do 

příslušných reforem (včetně např. zavedení pojmu rodinné podnikání do legislativy a následné 

statistické vyhodnocení jeho ekonomického přínosu), aby vytvořila specifické daňové 

podpory (např. pro začínající rodinné podnikatele, pro úspěšně předané firmy, pro inovující 

firmy, atd.), vypsala dotační programy např. ve vzdělávání majitelů rodinných firem a jejich 

budoucích nástupců, snížila administrativní zátěž. Udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost 

a růst rodinných firem je i jednou z ekonomických priorit EU. (viz STANOVISKO 

Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rodinné podniky v Evropě jako 

zdroj budoucího růstu a lepších pracovních míst, Brusel, 2015 nebo Priority rozvoje 

rodinných farem dle Rady EU, Brusel 2013).  
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Abstract 

This paper aims to highlight the "degradation" of helping professions in the society from the 

very beginning of a breakaway from the economic theory of social sciences with the advent of 

a new type of industrial society. The creators of the "degradation" from the outset both 

liberals and marxists. On he other hand, the power of modern liberal thinking of the late 20th 

century to refer to the reality of its importance in the creation and development of human 

capital. 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je poukázat na „degradaci“ pojetí práce pomáhajících profesí ve společnosti 

od samého vzniku osamostatněné ekonomické teorie ze systému společenských věd 

s nástupem nového typu industriální společnosti. Tvůrci její „degradace“ jsou od počátku jak 

liberálové, tak marxisté. Na straně druhé od moderního proudu liberálního myšlení druhé 

poloviny 20. století poukázat na realitu jejího významu při tvorbě a rozvoji lidského kapitálu.  

 

Klíčová slova 

Pomáhající profese, práce produktivní a neproduktivní, lidský kapitál 

 

JEL Classification: J24 

 

1. Úvod 

 

Současná civilizace vychází nejen z přirozených lidských hodnot, ale je také tvořena etickými 

hodnotami různých kultur. Všude v prostoru planety Země je známa nutnost hájení 

spravedlnosti, úcta k životu apod. Skutečnost, že ve společnosti jsou jedinci s potřebou 

pomoci důsledkem stavu hmotné či sociální nouze nebo nepříznivého zdravotního stavu si 

vynucuje existenci pomáhajících profesí (specializovaných sociálních pracovníků, poradců, 

lékařů, psychologů, pedagogů apod.). Proto jejich profese není pouhým povoláním, ale i 

posláním. Po právu ji náleží přívlastek vznešená.  

Zároveň lidské aktivity a motivy jsou prakticky od nepaměti vždy v konfliktu. Typickým 

příkladem je etická a ekonomická rozhodování. Rozhodovatel obvykle získává v jednom 

směru a ztrácí v druhém. Tomu ekonomové říkají „trade-off“ (česky řečeno „něco za něco“). 

Tím vzniká tzv. motivační konflikt. Téměř veškeré formy ekonomického chování jedince 

mohou být vysvětleny některými lidskými sklony. Současný neoklasický ekonomický proud 

navnazující na původní klasickou teorii předpokládá sklon k maximálnímu uspokojování 

hmotných potřeb. Z toho také logicky vyplývá preference lidské práce produktivní a tzv. 

degradace pomáhajících profesí pracovníků. To se projevuje mj. i u většiny pomáhajících 

profesí (vyjma lékařů) nižším oceněním na trhu práce oproti jiným profesím. 
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2. Metody zpracování 

 

Příspěvek je zpracován interdisciplinárním přístupem společenských věd zejména ekonomie, 

filozofie a sociologie. V rámci přístupu převažuje aplikace analytických, komparativních a 

analogických myšlenkových metod zpracování. Volba těchto metod směřuje k výkladu 

nižšího ohodnocení pomáhajících profesí v sociální sféře na trhu práce. Analýza a komparace 

teoretickým konceptů významných osobností ekonomického myšlení Adama Smithe a Karla 

Marxe směřuje analogicky k tvrzení, že jejich práce je neproduktivní. Avšak z hlediska teorií 

lidského kapitálu se jedná o profese s vysokými investicemi do jejich lidského kapitálu.  

 

3. Výsledky výzkumu 

 

Pomáhající profese v procesu dělby práce  

Současné tendence ve vývoji dělby práce směřují k prohlubování specializace ve smyslu 

vývoje profesionální struktury, nutné pro rozvoj soudobé společnosti. V každé oblasti probíhá 

rozvoj dělby práce svérázně a také rozporně. Tak v materiální výrobě mají různé formy dělby 

práce svůj základ v různých stupních jejího vývoje (ruční práce, mechanizace, automatizace 

apod.). V oblasti vědy se vytvářejí velké vědecké ústavy, roste počet vědeckých oborů, 

prohlubuje se specializace, vzniká potřeba dokonalejší organizace vědecké práce, jejího 

řízení, vytváření koordinačních a řídících útvarů.  

Změny v sociální struktuře vedou k tomu, že i oblast správy a řízení se stává zvláštní 

specializací se specifickou dělbou práce, což obdobně platí i o výchově a vzdělání, 

zdravotnictví a podobně. Rovněž lze rozlišovat horizontální a vertikální dělbu práce, spjatou 

s růzností postavení a role sociálních a profesionálních skupin. 

Koncept „dělby práce“ byl vypracován původně pro potřeby ekonomických teorií. Objevuje 

se od 2. poloviny 18. století jako reakce na prudký rozvoj důsledkem industriální revoluce. Již 

v tomto období spatřoval Adam Fergueson v dělbě práce formu mezilidské integrace. Zároveň 

si všímá negativních důsledků rozvinuté dělby práce, a to v degradaci lidí na úroveň součástek 

strojového okolí.
104

 Na to navazuje Emile Durkhein s myšlenkou organické solidarity, kdy 

právě rozvinutá dělba práce nutí jedince ke kooperaci v rámci celku.
 105

 Dělba práce, která 

nebudí solidaritu, je patologická a vede k poruchám ve společnosti, k tzv. stavu anomie.
 106

 

Obdobně Georges Phlippe Friedmann v knize Rozdrobená práce z roku 1956 razí tezi, podle 

které v procesu dělby práce existuje určitý bod, po jehož překročení rozkouskovanost práce 

ztrácí své výhody. Z ekonomického pohledu tak není rentabilní. Důsledkem příliš pokročilé 

dělby práce dochází k převýšení nákladů na kooperaci nad přínosy ze specializace.
 107

  

Výše uvedené teoretické koncepty nutní k zamyšlení nad ekonomickými aspekty 

pomáhajících profesí, a to zejména z optimalizačního modelu alokace zdrojů. Stěžejním 

výchozím bodem alokace je určení výhledové potřeby lidských zdrojů podle kategorií 

pomáhajících pracovníků na zajištění patřičných cílů.  

 

Rozporné etické a ekonomické myšlení Adama Smithe 

Každý jedinec je od nepaměti bez ohledu na ekonomický systém svědkem rozporného 

dilematu mezi ekonomickým a etickým rozhodnutím. Ne vše ekonomické je vždy etické. 

Typickým učebnicovým příkladem jsou i samotné koncepty Adama Smithe. Ten rozvinul 
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filozofický a etický koncept osvícenského skotského filozofa Davida Huma, který spočíval 

v tvrzení, že veškeré mravní jednání je vtaženo k druhému člověku a každý mravní soud se 

rodí pomocí schopností cítit s druhými, sympatie, která je člověku vlastní. A. Smith navíc ve 

své Teorii mravních citů činí sympatii, sociální cit, základem veškeré etiky. Hlas svědomí je 

podle Smithe ozvěnou toho, jak o nás soudí jiní.  

  

Adam Smith – v osamostatnění ekonomické teorie počátek degradace pomáhajících 

profesí  

Datovat počátky degradace pomáhajících profesí v kontextu mezioborových akademických 

disciplín lze již od počátku jejího samostatného vzniku tj. koncem 18. století. Paralelně 

v tomto období dochází k osamostatnění ekonomie v systému společenských věd a rozvoji 

sociální práce jako rozsáhlé formy pomáhající profese. Obě disciplíny - sociální práce a 

ekonomie vznikly důsledkem tzv. poptávky společnosti důsledkem tlaků industriální revoluce 

přelomu 18. a 19. století. Proto sledování sociální práce z interdisciplinárního pohledu 

ekonomické teorie nelze obejít při analýze pohledu na práci ve společnosti podle duchovního 

otce ekonomické teorie Adama Smithe. Ten ve svém proslulém díle Pojednání o podstatě a 

původu bohatství národů (poprvé vydáno v roce 1776), které se stalo „evangeliem“ nově 

vznikající vědě ekonomie, zastával názor že „bohatství národů“ závisí na dvou okolnostech: 

na množství vynaložené práce a její produktivitě. V této souvislosti rozdělil práci na 

produktivní a neproduktivní.
 108

 Opodstatnění jeho teoretického konceptu spočívalo v tom, že 

považoval zvýšení produktivní práce, která „zvětšuje bohatství“, na úkor práce neproduktivní. 

V této souvislosti napsal: „Člověk je…závislý na pomoci svých bližních, a tu ovšem nemůžeme 

očekávat pouze od jejich dobré vůle. Mnohem spíše dosáhne svého tehdy, dokáže-li využít ve 

svůj prospěch jejich sebelásky a ukázat jim, že udělat pro něho to co žádá, je v jejich zájmu… 

Že se můžeme naobědvat, a to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že 

dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy 

jim vyskládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít.“
109

  

 Při analýze produktivní práce nezůstal A. Smith pouze u úsekového hlediska jako jeho 

předchůdci před osamostatněním ekonomické vědy. Těmi byli merkantilisté, William Petty, 

kameralisté a fyziokraté. Merkantilisté v úsekovém kontextu ekonomiky pokládali za 

produktivní práci pouze v obchodě. W. Petty považoval práci námořníka za 3 krát 

produktivnější než práci zemědělce. Naproti tomu u kameralistů lze nalézt přístup 

hierarchizace ekonomických odvětví podle významu a rozlišovat práci na produktivní a 

neproduktivní.
110

 Za „páteř“ ekonomiky považovali zemědělství, tudíž práci v tomto úseku za 

produktivní. Práci služebnictva a jiné služby považovali za neproduktivní práci. Jejich důraz 

na zemědělství vycházel částečně z ideálu samozásobitelské ekonomiky, která není závislá na 

zahraničí a kde je domácí zemědělství základnou pro dodávky surovin a potravin. Proto také 

byli kameralisté znepokojeni hospodářskou nerovnováhou mezi městem a venkovem. Venkov 

platil daně, ze kterých žila státní správa a úředníci ve městech. Obdobný koncept – práce 

produktivní pouze v zemědělství byl u fyziokratů. V duchu tohoto konceptu rozdělili 

společnost do 3 tříd (produktivní třída – zemědělci, sterilní třída – lidé v průmyslu a 

v obchodě, nečinná třída – vlastníci půdy. 

A. Smith definuje neproduktivní práci následovně v duchu profesí typických při transformaci 

tradiční společnosti v moderní: „Práce některých stavů požívajících největší vážnosti, stejně 

jako práce sluhů nevytváří žádnou hodnotu… Tak vladař se svými soudními úředníky a 

důstojníky, kteří mu podléhají, a celé vojsko a námořnictvo jsou pracovníci neproduktivní. 
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Jsou to služebníci státu a jsou vydržováni částí ročního důchodu práce jiných lidí…. Do 

stejné třídy je třeba zařadit některá povolání nejdůstojnější a nejdůležitější i některá povolání 

málo důležitá – kněze, právníky, lékaře a různé spisovatele, herce, šašky, hudebníky, operní 

zpěváky, tanečnice apod..“
111

 

 

Nejednotné dilema A. Smithe o produktivní a neproduktivní práci 

A. Smith se ve svém proslulém díle nikde nezmiňuje pomáhající profese sociálních 

pracovníků, ba ani nemohl, neboť do vzniku industriálního typu společnosti fungovala pouze 

charitativní činnost zejména církevních institucí. Avšak již zmiňovaná definice jasně zařazuje 

pomáhající profese - sociální práci a charitativní činnost za neproduktivní. A. Smith ještě 

uvádí navíc další znak pro učení práce jako produktivní, a to je taková, která přináší zisk. A 

ten může v některých případech přinést i pomáhající profese, a to ne pouze ekonomický. 

Bohatství národu navazuje na jiné Smithovo významné dílo nazvané Teorie mravních citů 

(poprvé vydáno v roce 1757). Stejně jako v díle Bohatství národů řeší koncept neviditelné 

ruky trhu a individuálního zájmu. Hlavní myšlenka zmíněného konceptu spočívá v tom, že 

společnost nelze řídit podobně jako stroj s ohledem na vysokou míru nejistoty a 

nepředvídatelnosti společenského vývoje.
 112

 V tom spočívá realita, že snaha každého 

jednotlivce zlepšit si své životní podmínky spontánně na volném trhu zaručí, že bude 

dosaženo i veřejného zájmu. Jinými slovy lze obdobně ještě stručněji citovat i Miltona 

Friedmana: Abyste se měli dobře, musíte páchat dobro pro druhé.
 113

 [6] V tom lze také najít 

opodstatnění pro realizaci sociální práce ve společnosti. Což lze interpretovat v souladu 

s tvrzením A.Smithe: „Pokud se v rámci teoretického systému nalezne sjednocující princip, 

který umožní propojit velké množství mnohotvárných a zdánlivě nesouvisejících jevů, vyvolává 

promýšlení onoho systému zvláštní citovou reakci – obdiv“
114

. Potom by tedy i podle A. 

Smithe náležel pomáhající profesi přívlastek „vznešená“. K tomuto přívlastku by rovněž 

přispěl i koncept liberálního filozofa a ekonoma F. Hayeka, ale i jeho odpůrce Karl Gunnar 

Myrdal. 

F. A. Hayek se věnoval studiu procesů, jimiž se z jednání svobodných lidí spontánně utváří 

společenský řád. Ústřední myšlenkou liberalismu v jeho výkladu je, že prosazením 

univerzálních pravidel správného chování, ochranou uznatelné soukromé oblasti jednotlivců 

se bude sám utvářet spontánní řád lidských činností o mnohem větší složitosti, než jaký by 

mohl být vytvořen uvědomělým organizováním. Tržní řád tak nespočívá na společných 

účelech, nýbrž na reciprocitě, to jest na smiřování různých účelů ke vzájemnému prospěchu 

účastníků. F. A. Hayek poukazoval na to, že existuje mnoho potřebných služeb, které z 

různých důvodů nemusejí spontánní síly trhu produkovat nebo produkovat přiměřeně, a že je 

z tohoto důvodu žádoucí dát vládě k dispozici jasně vymezený – ohraničený (až minimální) 

objem zdrojů, se kterými může občanům takovéto některé služby pomáhajících profesí 

poskytovat.
115

 To však vyžaduje podle F. A. Hayeka ostré odlišení donucovacích pravomocí 

vlády od poskytování služeb, pro které může vláda použít pouze zdroje svěřené jí k dispozici 

k tomuto účelu, kde nemá žádnou donucovací moc nebo monopol.
116

 

Naproti tomu K. G. Myrdal při studiu problematiky světové ekonomiky realisticky analyzoval 

charakter a příčiny nerozvinutosti, přičemž byl zastáncem reforem radikální, nekonvenční 

povahy. Zvláštní pozornost vyvolal jeho odklon od tradičních konzervativních proudů teorie 
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ekonomického růstu a nový přístup k objasňování faktorů a příčin hospodářské zaostalosti.
117

 

Podle G. Myrdala je podmínkám "laissez-faire" vlastní tendence plodit ekonomické 

nerovnosti a vyvozoval, že za volného působení tržních sil ve vnitřní ekonomice i ve vnějších 

vztazích dochází k relativnímu chudnutí, stagnaci a zaostávání chudších oblastí a zemí při 

jednostranném zvýhodňování bohatších a rozvinutějších. Na tomto základě pak zdůvodnil 

rozdílné úkoly státu ve vyspělých a méně vyspělých ekonomikách, kde vystupuje zvlášť do 

popředí nutnost národohospodářského plánování a státního intervencionalismu. Myrdalův 

přístup k otázkám rozvoje a zaostalosti je dodnes považován za schůdnou cestu, jak docílit 

hlubšího pochopení složitosti situace určitých zemí a oblastí v zájmu hledání účinných cest k 

překonávání chudoby a k sociálně ekonomickému pokroku. Od schematických teoretických 

konstrukcí přešel k realistickému nazírání na skutečnost, akcentuje, že ekonomické procesy se 

odehrávají v reálném světě lidí s jejich rozličnými tužbami, normami a hodnotami.
118 

  

A. Smith „částečně ve službách“ svého odpůrce a kritika Karla Marxe v pojetí práce  

 Ke kritice Smithovy teorie práce produktivní a neproduktivní přistupuje jeho odpůrce Karel 

Marx. Jeho kritika spočívá v tom, že není dokázána odlišnost produktivní práce od specifiky 

ekonomického systému nazvaný „kapitalismus“.
119

 Zde je podle Marxe produktivní pouze 

práce vytvářející nadhodnotu, která se jeví jako výsledek – plod zálohovaného kapitálu.
120

 

Další Marxova kritika Smithovy teorie práce je ve stanovení pořadí odvětví podle stupně 

produktivity práce a kapitálu. Smith na první místo klade zemědělství a těžební průmysl, 

následně zpracovatelský průmysl a dále velkoobchod a maloobchod.  

Marx ve svém ekonomickém modelu pokládá za produktivní práci tu, jejímž výsledkem jsou 

materiální statky schopné uspokojovat společenské spotřeby. V duchu marxistické teorie, a to 

i pod tlakem sovětologie, nelze v práci produktivní a neproduktivní v ekonomickém centrálně 

řízeném systému nelze spatřit identitu. To se mj. projevuje i v českém proudu ekonomického 

myšlení 70. a 80. let minulého století, a to u teoretiků Jiřího Vojtíška a Jaroslava Rypoty.  

Podle konceptu J. Vojtíška „Produktivní práce je práce vynakládaná při výrobě užitných 

hodnot materiální povahy a zahrnuje jak práci fyzickou, tak práci duševní (práce ředitele, 

konstruktéra, ekonoma i dělníka v produktivní sféře je prací produktivní). Neproduktivní 

práce je práce vynakládaná v nevýrobní sféře. A ta opět zahrnuje jak práci fyzickou, tak práci 

duševní (holič či uklízečka ve škole pracují fyzicky, manuálně. Ale přesto je to práce 

neproduktivní, neboť je vynakládána v nevýrobní sféře a jejím výsledkem nejsou výrobky 

materiální povahy.“
121

 J. Rypota navíc uvádí: „Existuje konvence, podle níž všechny práce 

vynaložené ve výrobní sféře se pokládají za práce produktivní (tedy i účetnictví, a naopak 

všechny práce vynakládané v nevýrobní sféře jsou neproduktivní (tedy i práce řemeslníka při 

výrobě dekorací apod. v divadle). V socialismu je produktivní ta práce, jejímž užitečným 

efektem je materiální statek (služba), který uspokojuje společenskou potřebu …“
122

 

Výše analyzovaný marxistický normativní koncept ekonomického myšlení je značně sporný, 

ba i v samotné marxistické teorii v mechanismu fungování ekonomiky v období tzv. reálného 

socialismu vyvolal řadu problémů. V tomto období byly pomáhající profese převážně součástí 

systému státní správy nebo se realizovaly ve státem vlastněných byrokratických institucích, to 

prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení a v duchu paternalistického pojetí pasivního 

klienta. Některé pomáhající profese nebyly ani pro socialistické zřízení z ideologických 

důvodů žádoucí, proto se jejich činnost realizovala izolovaně zejména v ústavech sociální 
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péče. Nejen tedy z ekonomických, ale i z ideologických aspektů se pomáhající profese v 

tomto kontextu nemohly rozvinout jako plnohodnotné. 

 

2. Teorie lidského kapitálu jako bohatství společnosti dostačující pro ocenění 

pomáhajících profesí  

 

Jeden z nejvýznamnějších „duchovních otců“ teorie lidského kapitálu chicagské školy Gerry 

Becker jej definoval jako souhrn získaných schopností, dovedností na straně jedné a 

odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit na straně druhé. Rovněž uvádí, že 

se jednotlivci rozhodují o účasti na tvorbě lidského kapitálu jako o investici na základě 

porovnání výnosů a nákladů. V jeho pojetí jsou výnosy např. vyšší mzdy, lepší zaměstnání, 

ale třeba i nepeněžní výnosy jako zlepšení zdraví, kulturní vzdělanost, posun na společenském 

žebříčku. Nákladem je hodnota času (náklady ztracené příležitosti) a hodnota výdajů na 

pořízení těchto investic. G. Becker přikládá velký význam v rámci lidského kapitálu 

znalostem a zdraví.
123

 

Jiný zástupce chicagské školy Henry Schultz nahlíží na lidský kapitál jako na soubor všech 

lidských schopností a nerozlišuje, zda vrozených či získaných. Lidský kapitál pak tvoří podle 

něj cenné schopnosti, které mohou být vhodným investováním zhodnoceny.
124

 Český teoretik 

lidského kapitálu Jiří Kameníček se mírně odlišuje od chicagských teoretických konceptů. 

Podle něho většina věcí, které jakkoliv souvisí se vzděláním, psychickým, ale i fyzickým 

rozvojem člověka je dle něj lidským kapitálem. Vzděláním pro něj není jen školní nebo 

nabyté praxí v oboru, ale také vzdělání kulturní, sociální, sebeovládání a spokojenost, fyzický, 

ale psychický pocit naplnění, blahobytu aj. Kromě klasických složek vzdělávání řadí pod 

lidský kapitál také vzdělávací kurzy, výdaje na zlepšení zdraví aj. Zajímavý je rovněž fakt, že 

lidským kapitálem nazývá jakoukoliv činnost, která zvyšuje blahobyt člověka, a to nejen 

materiální.
125

 

Z výše uvedených konceptů teorie lidského kapitálu lze vysledovat společné prvky. Tvorba 

lidského kapitálu je nekončícím procesem začínající narozením a končící smrtí. Hlavně 

Becker si všímal, že k ukládání základních dovedností dochází v raném věku v rámci rodiny. 

Rodiče jsou ti, kteří utváří svým dětem představy o životě, jeho hodnoty a postoje a zásadně 

ovlivňují jejich rozvoj a vzdělávání. V průběhu života pak nastupují formální vzdělávací 

instituce, které pomáhají utvářet lidský kapitál, stejně jako samotný výkon práce nebo různé 

druhy výcviku v zaměstnání. Výše zmíněné teorie stojí na předpokladu, že úroveň lidského 

kapitálu se s postupujícím časem a věkem člověka zvyšuje, neboť dochází k jeho rozvoji, ať 

již aktivním učením a čerpáním zkušeností, nebo pasivním způsobem. 

To co, činí lidský kapitál tak odlišným od tradičních forem kapitálu jsou právě jeho specifické 

vlastnosti. Je spjatý s člověkem a nelze jej převádět mezi ostatními, je to nehmotné aktivum, 

nelze jej spotřebovat, je velmi málo likvidní. Neoddělitelnost lidského kapitálu od svého 

nositele, způsobuje problém s přenosem lidského kapitálu mezi jednotlivými členy 

společnosti. Zároveň je překážkou pro firmy, které by rády realizovaly přenos zkušeností, 

dovedností, znalostí více z kvalifikovaných pracovníků na druhé. Na druhou stranu tato 

vlastnost poskytuje pracovníkům unikátní pozici na trhu práce. 

Jako nehmotné aktivum lidský kapitál patří k primárnímu zdroji nehmotného majetku 

konkurenční povahy. Představuje nepeněžní majetek, jehož podstatnými vlastnostmi je jeho 

„neviditelnost“, nemožnost jej uchopit nebo jej fyzicky měřit. Právě znalosti a dovednosti 

zaměstnanců jsou jednou ze skupin nehmotného majetku, které přímo ovlivňují efektivitu a 
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produktivitu organizace. Lidský kapitál patří k nejméně likvidním aktivum v ekonomické 

realitě. Jeho likvidita je velmi omezená, neboť investice do něj vložené nejde směnit zpět, ani 

tento druh kapitálu nelze prodat. Jedinou možností k zpeněžení lidského kapitálu je 

pronajmout jej, čímž rozumíme uzavřít smlouvu či dohodu o využití lidského kapitálu.  

Z výše uvedených základních charakteristik vyplývá značná variabilita a nestálost lidského 

kapitálu. V rámci společností vzniká velká potřeba efektivním způsobem lidský kapitál, jeho 

využití a rozvoj řídit, a to ve prospěch jak nositele lidského kapitálu (pracovníka), tak 

společnosti, která jej pronajímá jako výrobní faktor. Pouze při oboustranně výhodném, resp. 

přijatelném, vztahu může dojít k maximálnímu využití lidského kapitálu a zvyšování 

ekonomické výkonnosti. Složky lidského potenciálu bývají členěny následovně: potenciál 

zdatnostní, kvalifikační, hodnotově orientační, socializační, kreativní. Kvalita a kvantita 

lidského potenciálu bývá považována za základní složku společenského bohatství. 

Teorie lidského potenciálu nabízí celkový pohled na lidské zdroje. Pojímá lidský potenciál 

jako předpoklady člověka k činnostem, které realizuje, ve všech svých základních sociálně 

ekonomických funkcích, a to ve funkci občana, člena rodina, pracovníka, spotřebitele i 

vlastníka. Tomu také nasvědčuje význam kvartérního – znalostního sektoru ekonomiky. Jeho 

vznik je důkazem neustálého dynamického vývoje ekonomiky a také toho, že některé typy 

organizací se mohou dostat do popředí, zatímco jiné zaniknou. Tyto změny označil švédský 

ekonom Viktor Alexis Pestoff jako „welfare mix shift“.
126

 Dále zastává názor, že expanze 

jednoho sektoru nemusí znamenat omezení jiného. Kvartérní sektor je tedy založený na 

vysoké vzdělanosti a vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky. Je rostoucí (zejména 

k poměru hrubého domácího produktu) především v nejvyspělejších státech a je hnacím 

motorem inovací v ostatních sektorech, zejména v průmyslu a službách. Znalostní sektor 

přináší nové trhy, vytváří nová odvětví, produkuje inovativní služby, produkty či metody 

práce. Z toho důvodu je klíčový pro rozvoj ekonomiky států a celé společnosti. 

 

3. Závěr 

 

Pojetí práce pomáhajících profesí jako produktivní či neproduktivní není aktuálním zásadním 

předmětem zájmu. Zejména dynamický rozvoj kvartérního – znalostního sektoru ekonomiky 

tak zvyšuje i význam sociální práce. K její realizaci se tak aplikují interdisciplinárním 

přístupem poznatky humanitních a manažerských věd. Sociální práce nabývá rovněž na 

významu v aktuálně se rozvíjející sociální ekonomice, jejímž účelem je přispět k integraci 

zejména znevýhodněných osob prostřednictvím zaměstnanosti a terapeutických rehabilitací. 

V rámci nástrojů sociální ekonomiky, kterými jsou zejména sociální podnikání, sociální 

zemědělství a sociální bankovnictví., vystupuje sociální pracovník zejména v pozicích 

převodových mechanismů. Ty představují mezičlánek mezi managementem těchto 

ekonomických subjektů a jedincem v pozici jejich zaměstnance a klienta sociální práce.  
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POSTGRADUÁLNÍ NADSTAVBA PLNĚ ZÁSLUHOVÉHO A PLNĚ 

UZAVŘENÉHO PRŮBĚŽNÉHO SYSTÉMU PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ 

S JEDNOTNOU ZÁKLADNÍ DÁVKOU  

 

POSTGRADUATE UPGRADE OF FULLY MERITORIOUS AND 

FULLY ENCLOSED CONTINUOUS PENSION SCHEME WITH 

SINGLE BASIC BENEFIT 
 

Radim Valenčík 

 

JEL Classification: H55, J24 

 

1. Úvod 

 

Zavedení plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní 

dávkou vytvoří reálnou ekonomickou základnu pro podstatné posílení role odvětví 

produktivních služeb, tj. služeb, prostřednictvím kterých dochází k nabývání, uchování a 

uplatnění lidského kapitálu, které mj. pozitivně působí na prodloužení doby výdělečného 

uplatnění člověka na profesních trzích. Jedná se současně o jeden z nosných prvků 

komplexních reforem systémů sociálního investování a sociálního pojištění (systému, 

vzdělání, systému péče o zdraví, penzijního systému, ale např. i podpory rodin). 

Odstartovat bez rizik a tak, aby si každý sám na vlastní zkušenosti mohl ověřit, že skutečně 

bezpečný, spravedlivý a solidární je právě výše uvedený typ penzijního systému, lze formou 

toho, co nazýváme postgraduální nadstavbou plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného 

systému s jednotnou základní dávkou. Tj. místo současného distorzního řešení výpočtu příjmu 

těch, co jsou produktivní v důchodovém věku, dáme možnost volně nastavitelného souběhu 

příjmu a důchodu na principu plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného systému (co 

tam v období po odchodu do penze člověk odvede, to podle pojistné matematiky dostane 

zpět). 

Vycházíme přitom z toho, že hlavním smyslem systému penzijního pojištění je pojištění proti 

riziku ztráty uplatnitelnosti na profesních trzích v důsledku změn, které přináší proces 

stárnutí. To mj. znamená, že základním typem solidarity je solidarita mezi těmi, u kterých 

příslušná pojistná událost nastane (tj. těmi, kteří plně či částečně ztratí schopnost výdělečného 

uplatnění na profesních trzích) a těmi, kteří jsou i ve vyšším věku schopni se na profesních 

trzích uplatnit. 

Ukážeme jednoduchý model postgraduální nadstavy plně zásluhového a plně uzavřeného 

průběžného penzijního systému, který umožňuje udělat si názornou představu o reálnosti 

změn, o kterých hovoříme. V návaznosti na to pak ukážeme konkrétní možnosti toho, jak 

výrazně mohou některé produktivní služby přispět k prodloužení horizontu i zenitu 

produktivního uplatnění člověka. 

Vedlejším produktem úvah, které provedeme, je poznatek, že otázku stanovení doby odchodu 

do důchodu nelze řešit bez otázky toho, jaký bude penzijní systém, resp. jakým směrem se 

bude ubírat jeho reforma. Postupným přechodem k plně zásluhovému a plně uzavřenému 

průběžnému penzijnímu systému totiž tato otázka ztrácí smysl. Penzijní systém je totiž možné 

reformovat tak, aby se každý na základně své konkrétní životní situace samostatně 

rozhodoval, kdy půjde do důchodu, resp. jak bude postupně zapojovat do financování svého 

života zdroje ze svého penzijního pojištění. 

Vycházíme ze zásadní práce J. Vostatka (2016), která přehledně popisuje různé typy 

penzijních systémů a navrhuje nejvhodnější model pro podmínky ČR a konkretizujeme ji tak, 
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abychom demonstrovali reálnost uplatnění toho modelu, který ve své práci považuje za 

nejvhodnější (tj. NDC systém). 

 

2. Předmět a metoda 

 

Předmětem našeho zájmu je jeden z klíčových momentů komplexní reformy systému 

sociálního investování a sociálního pojištění. Vycházíme z předpokladu, že jedním z prvních 

kroků, který umožní postupnou realizaci reforem v této oblasti, je přechod od současného 

distorzního systému souběhu odchodu do starobního důchodu a výdělečné činnosti k systému, 

který nazýváme postgraduální nadstavbou plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného 

systému s jednotnou základní dávkou. Návazně ukážeme, jak některé produktivní služby 

(služby, které přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) mohou výrazně 

přispět k prodloužení horizontu výdělečného uplatnění člověka. 

Metodologickým základem našeho přístupu je přesné vymezení pojmů, zejména pak 

vymezení toho, proti jakému riziku systém penzijního pojištění pojišťuje a co je v tomto 

smyslu pojistnou událostí. Pokud si totiž explicitně nedáme na tyto otázky odpověď, můžeme 

se dopustit zásadních metodologických chyb např. tím, že budeme za pojistnou událost 

považovat dožití vysokého věku, nebo budeme za základní typ solidarity v penzijním systému 

považovat mezigenerační solidaritu.  

Pro srovnání lze uvést to, jakým způsobem je pojem pojistná událost formulován v současné 

právní úpravě penzijního pojištění (Zákon 1995). § 1 odstavec (1) říká: „Tento zákon 

upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele 

[§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].“ § 4 pak rozlišuje jednotlivé druhy pojištění: „a) starobní, b) 

invalidní, c) vdovský a vdovecký, d) sirotčí.“ To, kdy nastává pojistná událost (ve smyslu 

starobního penzijního pojištění), upravuje § 28: „Pojištěnec má nárok na starobní důchod, 

jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další 

podmínky stanovené v tomto zákoně.“ Toto vymezení přebírá i právní úprava z roku 2011 

(Zákon 2011).  

Z toho ovšem vůbec není zřejmé, proč by dosažením určitého věku měla nastat pojistná 

událost. Velmi vágní definování pojistné události má pak zásadní dopad na řadu problémů při 

koncipování systému pojištění. Při řešení otázky, jak prodlužovat dobu odchodu do důchodu, 

dále pak otázky, jak kombinovat pojištění proti riziku ztráty schopnosti výdělečné činnosti 

v důsledku stárnutí s příjmovou solidaritou. V neposlední řadě pak i otázky, jak valorizovat 

důchody. 

Fundamentální prací k analýze reformy penzijního systému u nás je monografie Vostatka 

(2016), která je nejen nejnovějším, ale i nejobsáhlejším vědeckým dílem. Obsahuje přehledné 

uspořádání všech přístupů a na základě jejich porovnání prezentuje NDC systém (průběžný 

tzv. příspěvkově definovaný, tj. výrazně zásluhový) jako nejvhodnější.  

Většina přístupů u nás přejímá implicitní předpoklad obsažený v našich zákonech 

vymezujících penzijní pojištění, tj. že pojistná událost nastává v důsledku plynutí času, a 

tudíž, že se jedná o mezigenerační solidaritu nikoli solidaritu mezi těmi, kteří v důsledku 

plynutí času ztrácejí schopnost uplatnit se na profesních trzích, a těmi, kteří si tuto schopnost 

uchovávají i ve vyšším věku (Biskup, Voříšek 2005), (Čejková, Řezáč, Šedová 206), (Daňhel 

et al. 2005), (Ducháčková, Daňhel 2010), (Slaný, Krebs 2004).  

Podobně Šimková, Sixta, Langhamrová (2016) zdůrazňují, že mezigenerační transfery mají 

vždy povahu toku zboží a služeb, tedy skutečné spotřeby, které se produktivní osoby vzdávají 

ve prospěch neproduktivních, a finanční transfer hraje pouze úlohu prostředníka skutečného 

transferu. Na základě toho konstruují modely penzijních schémat, která neuvažují to, že 

pojišťovací událost nastává u různých lidí v různém věku (Šimková, Sixta, Langhamrová 

2016, pp. 596-598). Dospívají ke skeptickému závěru, že problém demografického stárnutí 
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spočívá ve zhoršujícím se poměru ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva a 

možnosti ekonomiky zajistit v budoucnu dostatečné zdroje pro ekonomicky neaktivní část 

populace (Šimková, Sixta, Langhamrová 2016, pp. 605).  

Oproti tomu Vavrejnová et al. (2004) uvádějí, že otázka důchodové reformy se neomezuje 

pouze na stárnutí a finanční problematiku. Podle nich jde o kombinaci různých druhů 

důchodových dávek a dalších druhů spoření spolu, což je zvlášť důležité, s prodlouženou 

ekonomickou aktivitou. K tomu Fiala, Langhamrová (2014) provádějí modelové výpočty 

vývoje příjmů a výdajů důchodového systému v ČR na základě poslední demografické 

projekce a se zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování důchodového věku, tj. období 

produktivního uplatnění člověka a dospívají k logickému závěru, že růst podílu osob ve 

vyšším věku nebude mít za následek tak velký růst podílu starobních důchodců, tj. růst délky 

života nebude automaticky znamenat růst doby pobírání starobního důchodu (Fiala, 

Langhamrová 2014, p. 233). Neuvědomují si však, že se tím otevírá zásadní otázka, co je 

v systému penzijního pojištění pojistnou událostí a o jaký typ solidarity v tomto systému jde. 

Janíčko, Tsharakyan (2013) prostřednictvím modelu ukazují klíčový význam prodlužování 

doby produktivního uplatnění a na základě toho formulují hospodářsko-politická doporučení 

směřujících na různé skupiny obyvatel ─ především ženy, obyvatele ve vyšším produktivním 

věku (55–64 let). Podle nich by příslušná opatření měla zahrnovat rekvalifikační programy, 

tréninkové programy, aktivní podporu při hledání práce, nebo snahu o sladění rodinného a 

pracovního života, vhodné nastavení motivací k prodloužení období produktivního uplatnění 

(Janíčko, Tsharakyan 2013, pp. 335-6). Vyslovují závěr, že s využitím těchto možností lze 

udržet stabilitu průběžného penzijního systému. 

Loužek (2014) problém nahlíží jako "zajištění na stáří", kde uvažuje tři způsoby: úspory, děti, 

účast v program sociálního pojištění (Loužek 2014, p. 26). V závěru svých úvah dospívá 

k závěru, že je třeba starší lidi přesvědčit, aby v ekonomické aktivitě pokračovali v pozdějším 

věku, protože na to mají. Zajímavý je jeho přehled profesí, které jsou vykonávány ve vyšším 

věku, příp. doživotně (Loužek 2014, pp. 94-95). 

Za zmínku stojí jedna z mála prací, které se zabývají vnitřními motivacemi k prodloužení 

období produktivního uplatnění a jejich efektem z hlediska celoživotních nákladů 

„netrpělivosti“, upřednostňování aktuální spotřeby před investováním do lidského kapitálu 

(Cadena, Kays 2015). 

Pokud shrneme současné přístupy, tak můžeme říci, že jen část z nich počítá s ekonomickými 

rezervami, které jsou obsaženy v možnosti prodloužení období produktivního (výdělečného) 

uplatnění člověka na profesních trzích. Ale ani tyto přístupy v celku správné zaměření 

nedotahují do vymezení samotné podstaty toho, proto jako pojistné události systém penzijního 

pojištění pojišťuje a jaký typ solidarity je tím vytvářen. Návazně na to pak nedoceňují prvek 

zásluhovosti (na bázi ekonomické ekvivalence) jako parametr systému, který může vytvořit 

dostatečné motivace k volbě takové profesní dráhy a přípravy na takovou profesní dráhu, 

která by umožnila prodloužit období produktivního (výdělečného) uplatnění člověka na 

profesních trzích. 

Návazně na prezentované vymezení klíčových pojmů dáme jednoduchý (záměrně 

zjednodušený) matematický model postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně 

uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní dávkou, na kterém lze demonstrovat to, 

že reformou penzijního systému v námi vymezeném směru lze vytvořit reálnou ekonomickou 

základnu pro podstatný růst role produktivních služeb, konkrétně pak těch služeb, které 

přispívají k prodloužení horizontu (i zenitu) výdělečného uplatnění člověka na profesních 

trzích. (Uvedený model lze testovat s různými parametry a analyzovat různé možnosti 

přechodu od současného systému k navrhovanému, což je předmětem výzkumných aktivit, 

které provádíme v souvislosti s přípravou dalšího výstupu.) 
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Hlavní pozornost pak zaměříme na popis některých vybraných konkrétních možností 

podstatného prodloužení doby produktivního uplatnění člověka s využitím těch produktivních 

služeb, u kterých si jejich efekt v daném směru lze nejlépe představit.  

 

3. Model postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného 

systému s jednotnou základní dávkou 

 

Pokud bychom zavedli jen postgraduální plně zásluhovou a plně uzavřenou nadstavbu 

současného průběžného penzijního systému (tj. jen pro ty, co již mohou odejít v rámci 

současného penzijního systému do důchodu), tak jednoduchým (i zjednodušeným) výpočtem 

lze ukázat, že například pokud 15 tisíc Kč tvoří starobní důchod člověka, 50 tisíc Kč je jeho 

příjem z výdělečné činnosti, z toho 15 tisíc Kč odvod do důchodového systému, člověk má 65 

let. Pak v případě, že odejde do důchodu v 70 letech, se jeho důchod (v reálných hodnotách) 

zvýší o 16,675 tis. Kč měsíčně, tj. celkem na 31,675 tisíc korun. A v případě odchodu v 75 

letech se zvýší o 43,500 tis. Kč, tj. na celkových neuvěřitelných 58,5 tisíc korun. To ukazuje 

reálnost toho, že na tomto základě lze ufinancovat odvětví produktivních služeb z toho, co 

umožní prodloužit člověku plnohodnotný život. Pokud si ovšem dobře zvolí a dobře průběžně 

aktualizuje svou profesní dráhu, zvyšuje a doplňuje kvalifikaci, dbá o své zdraví apod. Nyní 

podrobně: 

 

Předpoklady modelu: 

Čísla jsou záměrně jen přibližná, aby se s nimi dobře počítalo 

Hodnoty jsou uvedeny v tisících korunách 

Modelově je v systému 100 osob 

Všichni stejný příjem  

15 tisíc Kč tvoří jejich starobní důchod 

50 tisíc Kč je jejich příjem z výdělečné činnosti, z toho 15 tisíc Kč odvod do důchodového 

systému 

Všichni mají 65 let, očekávaná doba jejich dožití 15 let 

50 osob se rozhodne pro odchod z postgraduálního systému v 70létech, očekávaná doba dožití 

v tomto věku je 13 let 

50 osob se rozhodne pro odchod z postgraduálního systému v 75létech, očekávaná doba dožití 

v tomto věku je 10 let 

Konstantní počet – kolik do systému vejde, tolik odejde 

Konstantní ceny (nulová inflace) 

Kdo co dal, to dostane dle pojistné matematiky zpět (zásluhovost na principu ekvivalence) 

 

Princip modelu: 

To, jakou část člověk z prostředků, které každý měsíc přijdou do systému, dostane, je dán tím, 

kolik do systému vložil, děleno očekávaným počtem měsíčních výplat (dle statisticky 

vyčíslené průměrné doby dožití). 

 

Výpočet: 

Každý dá měsíčně 15+15 = 30 tisíc Kč 

Celkem v systému každý měsíc 30*100 = 3000 tisíc Kč 

Jak se rozdělní? Podle nároku 

% nárok (podíl z 3000) = co kdo do systému odvedl děleno počtem výplat   

Ti, co pracují do 70 let: 

12*5*30 = 1800  1800/12*13 = 11,5 "bodů" 
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Ti, co pracují do 75 let: 

12*10*30 = 3600  3600/12*10 = 30 "bodů" (pochopitelně více než 2x vzhledem ke 

krácení doby dožití) 

Cena bodu: 3000/50*(11,5+30) = 60/41,5 = 1,45 

Odchod v 70: 11,5*1,45  = 16,675 tis. Kč měsíčně navíc (nad těch uvažovaných 15 tis.) 

Odchod v 75: 30*1,45  = 43,500 tis. Kč měsíčně navíc (nad těch uvažovaných 15 tis.) 

Ve skutečnosti by byl přírůstek důchodu ještě větší, protože korektní je, aby se každý měsíc 

započítalo i navýšení důchodu z postgraduálního systému jako vklady do systému.  

Dnes se hodně hovoří o tom, jak se zajistit na stáří různými formami připojištění či spoření, 

protože prý starobní penze nebudou stačit. Propočet, který jsme zveřejnili, ukazuje, že 

nejlepší formou spoření na starobní důchod by v racionálním penzijním systému bylo 

investování do schopnosti (do zdraví, vzdělání, společenských kontaktů) se dlouhodobě 

uplatnit na profesním trhu. 

Pro potřeby našeho příspěvku výše prezentovaný ilustrativní výpočet stačí. Při konkretizaci 

návrhu reformy bude nutné výše uvedený model testovat z hlediska citlivosti na změnu 

jednotlivých parametrů. To si ovšem vyžaduje samostatně zpracovaný příspěvek zaměřený na 

tuto problematiku. 

 

4. Možnosti, které se v oblasti prodloužení horizontu produktivního uplatnění člověka 

na profesních trzích nabízejí 

 

Jak jsme se v úvodu zavázali, je hlavním cílem našeho příspěvku ukázat, jaké konkrétní 

možnosti prodloužení horizontu produktivního uplatnění člověka na profesních trzích se 

nabízejí. 

 

Zvyšování kompetencí v oblasti projektování celoživotní dráhy profesního uplatnění 

Od první třídy a po celou dobu studia vést člověka k tomu, aby měl povědomí o celoživotní 

dráze svého uplatnění:  

- aby tato představa byla podložena kvalitním vzděláním,  

- aby se ji člověk naučil průběžně konkretizovat, 

- aby po skončení studia existovalo kvalitní poradenství, které mu pomůže v kritických 

situacích, kdy hrozí ztráta uplatnitelnosti, 

- aby existovala kvalitní prognóza vývoje na jednotlivých profesních trzích (včetně včasného 

identifikování vzniku nových segmentů profesních trh), 

- aby kritické situace hrozící ztrátou uplatnitelnosti byly identifikovány a analyzovány v 

celospolečenském měřítku (jako standardní situace, kdy je člověku potřeba pomoci uchovat 

svou uplatnitelnost), 

- aby problematika projektování trajektorie celoživotního uplatnění, profesních a 

meziprofesních posunů byla náplní i činnosti profesních organizací (včetně odborů), 

- aby existovala možnost postupného zkracování pracovní doby či obecněji postupného 

snižování pracovní zátěže ve vyšších věkových kategoriích. 

 

Změna role univerzit 

Nejde ani tak o to, že poroste role vysokoškolského vzdělání. Zejména ne ve směru 

masifikace, která má za následek drastický pokles jeho úrovně. Produktem univerzit nebude 

lidský kapitál, tj. jednotlivec vybavený určitými schopnostmi), ale sociální kapitál v podobě 

absolventské sítě.  

Univerzitní vzdělání bude sloužit především k tomu: 
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1. Aby člověka „přifázovalo“ k absolventské síti, umožnilo plně rozvinout jeho schopnost 

týmové práce a dosáhnout jeho uplatnění prostřednictvím těch, kteří již jako absolventi dané 

univerzity dobré uplatnění našli. 

2. Aby člověka „přifázovalo“ k toku informací a poznatků z oboru jeho profesního uplatnění, 

aby měl k dispozici nejnovější poznatky (včetně původních, které generuje samotná univerzita 

a které mu poskytují konkurenční výhodu) a aby mohl permanentně provádět upgrade svých 

schopností. 

Napojení většiny obyvatelstva většinové (tj. produktivně činné a produktivně žijící) 

společnosti na univerzitu (či několik univerzit) jako na oporu při vytváření sociálních 

kontaktů, získávání informací, zprostředkování co nejvhodnějšího uplatnění, permanentní 

upgrade schopností, mezigenerační přenos zkušeností (mj. zpětně z praxe směrem 

k univerzitě) povede jak k mnohem bohatšímu života, mnohem vyšší výkonnosti, tak i 

k zásadnímu prodloužení období postupně rozvolňovaného uplatnění člověka. 

 

Výchova k týmovosti a týmovost 

Největší rezervy ve vzdělávacím systému máme patrně v oblasti výchovy k týmovosti. 

Rozvinout v člověku předpoklady k tomu, aby byl všestranně připraven na efektivní 

fungování v týmu v souladu se svými individuálními schopnostmi, není jen věcí vzdělání. 

Proto bychom správně – a to i na úrovni terciárního vzdělání – měli hovořit nikoli jen o 

vzdělávacím, ale o výchovně vzdělávacím systému. 

Když se podíváme na celý vzdělávací systém, tak nejúčinněji výchova k týmovosti probíhá 

snad jen v mateřské školce a pak se z výchovně vzdělávacího procesu vytrácí. Přitom 

základem úspěchu soukromé firmy i státní instituce je nikoli jednotlivec, ale tým. Bez týmu se 

sebeschopnější jednotlivec stává spíše oběti vzájemné rivality. 

Lze si snadno představit, jak na univerzitách týmovost pěstovat: 

- Vzdělání od počátku orientovat na zpracování závěrečné práce, která řeší konkrétní problém 

či přesněji je dílčím vkladem do řešení komplexního problému, podílí se na řešení 

komplexního problému. 

- Při řešení tohoto problému si studenti rozdělí komplexní problém na dílčí a každý zodpovídá 

za svoji část řešení problému; v průběhu studia za stále náročnější výkon (od ročníkových 

prací, přes bakalářské až po diplomovou). 

- Při řešení problému studenti spolupracují jak mezioborově, tak i mezi ročníky (starší a 

zkušenější se začínajícími studenty). 

- Jednotlivé předměty, které jsou studentům přednášeny, jsou cíleně orientovány na schopnost 

řešit konkrétní a komplexní problém. 

- Zadání a vymezení problému může vycházet ze spolupráce univerzity s praxí (praxí firmy, 

instituce apod.), mj. právě s využitím absolventů univerzity, kteří již v praxi působí a mají 

představu o tom, jaký úkol zadat. 

- Za práci týmu zodpovídá zkušený pedagog, který je schopen napomoci řešit i konfliktní 

situace, rozpoznat různé nedostatky v individuálním profilu jednotlivých studentů a citlivě 

přispět k nápravě individuálních nedostatků. 

Důležité je vhodně zvolit praktický problém, který se řeší. Ten by neměl být jen "cvičný", ale 

reálný. Jeho řešení by mělo mít konkrétní a významný přínos, aby studenti byli dostatečně 

motivování. 

Inovační výkonnost člověka (schopnost přicházet s invencemi, neotřelými nápady), který 

něco umí a pracuje na sobě, vrcholí někdy kolem osmdesátky. V tuto dobu vrcholí i jeho 

schopnost sdělovat své zkušenosti. Toto obrovské bohatství zpravidla bývá využíváno 

minimálně v důsledku toho, že nad týmovostí převažuji rivalitní vztahy. Problém aktivního 

uplatnění člověka ve vyšším věku tedy není ani tak fyziologický (to, že by člověka z 
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aktivního působení vyřazovaly handicapy stáří), ale vztahový. Mj. i proto, že naprosto selhává 

výchova a vzdělávání k týmovosti. 

Jednou z příčin selhávání výchovy k týmovosti je, že vysoké školy v současné době nejsou 

způsobem financování vedeny k tomu, aby se snažily o co nejlepší a co nejvíce dlouhodobou 

uplatnitelnost svých absolventů. Když systém nepracuje v prostředí dobrých motivací, prosadí 

se motivace špatné, parazitní. 

 

Vycvičení, procvičování a zdokonalování schopnosti přesahu 

O jaké schopnosti v současné ekonomice jde? Když hovoříme o tom, jak dlouho se může 

člověk uplatňovat na profesních trzích, měli bychom mít představu o tom, co je vlastně 

základem těch lidských schopností, které jsou v podmínkách současného stavu společnosti 

(můžeme pracovat s představou Průmyslu 4.0) potřebné a využitelné. 

Schopnosti člověka na: 

- Inovační (schopnost přicházet s inovacemi) 

- Systematizační (schopnost spojovat poznatky v ucelený systém) 

- Komunikační (schopnost poznatky srozumitelně sdělovat druhému a schopnost naslouchat 

druhému a přejímat od něj poznatky) 

- Realizační (schopnost poznatek využít v praxi, překonat nejrůznější překážky mezi 

teoretickým řešením a praktickou realizací) 

Za základ těch schopností, které dělají člověka člověkem, které jsou člověku vlastní v tom 

smyslu, že jej v této oblasti nelze ničím nahradit, je schopnost přesahu, schopnost přesáhnout 

hranice dosavadního poznání (ať již poznání na úrovni zkušenostní, tak i odborné): 

- Pokud v rámci původního systému poznání platilo "A je B". 

- Pak po přesahu platí "A je ne-B".  

Především však musíme znát (vymezit), za jakých podmínek platil původní poznatek 

(původní tvrzení), a v čem se podmínky změnily, když se dostáváme do oblasti přesahu. 

Každý krok v rozvoji lidského poznání je totiž spojen s tím, že: 

1. Zjistíme, že to, co se dosud mělo a má tak a tak a ne jinak, může být i jinak. 

2. Dáváme tomu, jak jinak to může být, konkrétní interpretaci. 

3. Rozlišíme podmínky, za kterých platil původní poznatek, a podmínky, za kterých platí 

popření původního. 

Jak to souvisí s výše uvedenými čtyřmi typy schopností? Takto: 

- Inovační schopnost je spojena se schopností přesahu zcela zjevně. 

- Systematizační schopnost je dána tím, že musíme nové zahrnout do stávajícího systému 

poznatků, tj. vědět, za jakých podmínek platí to původní a za jakých podmínek nové. 

- Komunikační schopnost (mj. mimořádně významná při týmové práci) spočívá ve schopnosti 

sdělovat poznatky s důrazem na předpoklady jejich platnosti, ale také vnímat, na jakých 

předpokladech ten, kdo nám něco sděluje, staví svá tvrzení. Je to schopnost dobrat se původu 

odlišného vidění vyjevením předpokladů tvrzení, s nimiž pracujeme. To vždy obohatí obě 

strany komunikace. 

- Realizační schopnost znamená umění překonávat tisíce nejrůznějších nástrah při uvedení 

jasně zformulované abstraktní myšlenky do praxe, ať již je touto myšlenkou technický či 

podnikatelský projekt nebo změna ve fungování nějaké součásti společenského systému. I zde 

jde o vyjevení předpokladů platnosti toho, o čem hovoří abstraktní (teoretické) poznání. 

Realita má tendenci zaskočit nás různými skrytými předpoklady, jejichž rozpoznání má 

klíčový význam pro realizaci jakéhokoli projektu. 

V některých profesích může někdo udělat v mladém věku zásadní objev (zásadní přesah), a 

pak už nedokáže překročit stereotyp, do kterého sám upadl. Na konkrétních životech 

významných osobností lze ukázat, že se jejich schopnost přesahu zdokonalovala s nabytými 

zkušenostmi (s tím, co lze získat jen vlastní aktivitní činností, co nelze nikdy zcela vyčíst ze 
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sdělení druhých) až do vysokého věku až 80 let, kdy tato schopnost kulminuje. Např. 

prakticky už úplně slepý Euler, když už mu bylo přes 70 let, dokázal ještě rozvíjet 

matematickou teorii, ale také položit základy metodiky výuky matematiky v Rusku. 

Pokud máme dost pregnantní, dost jasnou představu o tom, v čem je základ těch schopností, o 

které jde, můžeme tuto schopnost pěstovat, rozvíjet, vycvičit a procvičovat během celého 

svého života. A to všude tam, kde je týmová invenční práce. 

 

Rozvolňování pracovního nasazení 

Pokud bude systém plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného penzijního pojištění 

s jednotnou základní dávkou dobře nastaven (a to platí i pro jeho postgraduální nadstavbu), 

pak člověk ve vyšším věku bude mít možnost na základě toho, jak se bude vyvíjet jeho 

konkrétní osobní situace, postupně rozvolňovat své výdělečné aktivity. To mu systém umožní 

právě tím, že výrazně poroste jeho důchod nejen v důsledku zvyšující se částky, kterou do 

systému odvedl, ale i v důsledku toho, že se bude zkracovat doba jeho očekávaného 

průměrného dožití. 

Abychom chápali i konkrétní smysl toho, o co jde. Nejen, že to umožní člověku dostatečnou 

relaxaci, ochranu před případnými stresy, dostatek času na různé záliby (právě v rámci 

relaxace), ale i uchování profesních společenských kontaktů, reálný základ pro oprávněný 

pocit vlastní potřebnosti – zkrátka plnohodnotný život. 

"Rozvolnění" znamená, že člověk začne měnit poměr mezi částkou, kterou do systému dává, 

a částkou, kterou z něj čerpá, z toho pak financuje snižování doby i náročnosti svých 

výdělečných aktivit (zkrátka velikost svého pracovního úvazku). Pokud si uchová byť jen 

desetinu svého úvazku ve svých 80 létech, může být částka, kterou do systému přispívá, pro 

významnou část obyvatelstva stále ještě větší, než ta, kterou čerpá. Právě v důsledku 

zkracující se očekávané průměrné doby dožití.  

 

5. Diskuse 

 

Oproti dosavadním přístupům k otázce reformy penzijního systému jsme pokročili 

v následujících směrech: 

1. Vymezili základní typ solidarity v systému penzijního pojištění, kdy pojistnou událostí je 

ztráta schopnosti výdělečného uplatnění na profesních trzích v důsledku stárnutí a kdy je tudíž 

základním typem solidarity v systému solidarity mezi těmi, kteří chtějí a mohou najít 

výdělečné uplatnění na profesních trzích, a těmi, kteří tuto schopnost částečně či zcela 

ztrácejí. (Příjmový typ solidarity bude v systému řešení jednotnou základní dávkou.) 

2. Na základě toho jsme definovali parametry plně uzavřeného a plně zásluhového 

průběžného systému penzijního pojištění (s jednotnou sociální dávkou), který je určitou 

limitní (ve smyslu právě již zmíněné zásluhovosti a uzavřenosti) podobou průběžného NDC 

systému a návazně na to i postgraduální nadstavby tohoto systému, zavedením které lze 

odstartovat reformu stávajícího průběžného systému penzijního zabezpečení, resp. (dnes jen 

částečně) též pojištění.  

3. Prostřednictvím jednoduchého (dosud nekalibrovaného a dosud netestovaného z hlediska 

změn parametrů) modelu jsme ilustrovali možnost vytvoření reálné ekonomické základny pro 

vzestup odvětví produktivních služeb. 

4. Tím jsme vytvořili podmínky pro naplnění hlavního cíle našeho příspěvku – ukázali jsme 

několik možností, jak prostřednictvím zvýšení efektivnosti některých produktivních služeb 

dosáhnout výrazného prodloužení období produktivního života člověka i jeho výdělečného 

uplatnění na profesních trzích. 

Za hlavní směry další práce považujeme: 
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- Popis způsobu postupného rozšiřování postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně 

uzavřeného systému s jednotnou základní dávkou tak, aby došlo k plynulé transformaci 

celého průběžného systému penzijního pojištění. Zde se nabízí řada možností, přednost 

dáváme těm, které plynule navazují na současný stav, jsou nejméně rizikové a dávají co 

největší prostor pro individuální volbu. 

- Kalibrování a testování modelu postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně 

uzavřeného systému s jednotnou základní dávkou tak, aby byla identifikována kritická místa 

transformace penzijního systému a aby byla zabezpečena co největší stabilita systému. 

- Ukázat návaznost reformy penzijního systému na reformy v dalších oblastech sociálního 

investování a sociálního pojištění, zejména pak v oblasti systému zdravotní péče, systému 

celoživotního vzdělání (včetně vysokoškolského), ale i např. v oblasti státní podpory rodiny. 

- Ukázat souvislost mezi rolí produktivních služeb v oblasti nabývání, uchování a uplatnění 

lidského kapitálu a požadavky, které na kvantitativní a zejména kvalitativní charakteristiky 

tohoto kapitálu klade Průmysl 4.0. 

 

6. Závěr 

 

Transformovat současný systém sociálního zabezpečení a pojištění v ČR v plně zásluhový a 

plně uzavřený průběžný systém penzijního pojištění s jednotnou základní dávkou lze provést 

s minimálními riziky a plynule prostřednictvím postgraduální nadstavy tohoto systému a 

jejího postupného rozšiřování. Jednoduchý model dává ilustrativní představu nejen o tom, 

jaké motivace tento systém vytváří, ale i o tom, jaké zdroje pro financování produktivních 

služeb působících na prodloužení doby výdělečného uplatnění člověka tento systém vytváří. 

Vyplývá z toho mj. o to, že konstituování ekonomiky, ve kterém by byl dominantním 

sektorem sektor produktivních služeb (služeb napomáhajících nabývání, uchování a uplatnění 

lidského kapitálu) je reálné. Právě v takové ekonomice, dle našeho názoru, který se pokusíme 

v dalších pracích konkretizovat a doložit, se vytvoří podmínky pro využití možností, které 

nabízí Průmysl 4.0 a na něj navazující dalších perspektivní technologické změny. 

 

Literatura: 

Biskup, J., Voříšek, V. 2005. Důchodové pojištění. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia. 406 p. 

ISBN 80-86861-38-4. 

Cadena, B., Kays N. 2015. Human Capital and the Lifetime Costs of Impatience. American 

Economic Journal. Economic Policy. Volume 7 No. 3 2015, pp. 126-153. 

Čejková, V., Řezáč, F., Šedová, J. 1996. Pojišťovnictví: praktikum. 1. vydání. Brno: 

Masarykova Univerzita. 206 p. ISBN 80-210-1448-2. 

Daňhel, J. et al. 2005. Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, 2005. 332 p.  

ISBN 80-86419-67-X. 

Ducháčková, E., Daňhel, J. 2010 Teorie pojistných trhů. První. Praha: Professional 

Publishing, 2010. 216 s. ISBN 978-80-7431-015-7. 

Fiala, T., Langhamrová, J. 2014. Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu 

vyplacených starobních důchodů v ČR Politická ekonomie Vol. 62 No. 2, pp. 232-248. ISSN 

0032-3233. 

Janíčko, M., Tsharakyan, A. K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu 

stárnutí populace v České republice. Politická ekonomie Vol. 61 No. 3. pp. 321-327. ISSN 

0032-3233. 

Loužek, M. 2014. Důchodová reforma. Praha: Karolinum 2014. 102p. 

ISBN 9788024626123. 

Slaný, A., Krebs, V. 2004. Sociální ochrana a důchodový systém. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 70 p. ISBN 80-210-3390-8. 



Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 129 – 

 

Šimková, M., Sixta, J., Langhamrová, J. 2016. Penzijní závazky stárnoucí populace České 

republiky. Politická ekonomie Vol. 64 No. 5, pp. 591-607. ISSN 0032-3233. 

Vostatek, J. 2016. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 288 s. ISBN 

987-80-7400-571-8. 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. In: Sbírka zákonů. 30. 06. 1995. 

Zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů. 21. 06. 2011. ISSN 

1211–1244. 

Vavrejnová, M., Belabed, E. Wörister, K. (2004). Pension Reform in the Czech Republic: 

Present, Situation and Future Prospects (A Comparison with Austria). Prague Economics 

Papers, 13(3), 237–259, http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.241 

 

Kontaktní adresa 

doc. Radim Valenčík, CSc. 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Estonská 500 Praha 10, Česká republika 

e-mail: radim.valencik@vsfs.cz 

 

 

 

https://is.vsfs.cz/auth/mail/mail_posli?to=radim.valencik%40vsfs.cz


Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 130 – 

 

ČESKÉ „DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ“ VE SLEPÉ ULIČCE 

   

CZECH „PENSION INSURANCE“ IN A BLIND ALLEY 
 

Jaroslav Vostatek 

 

Abstract  

The development of the Czech public pensions after 1989 demonstrates that parametric 

changes or even a mere not sufficient valorisation of the key parameters may transform a 

Bismarckian system to a mainly Beveridgean one. Even a decision of the Constitutional 

Court, requesting a major strengthening of the equivalence principle in the system labelled as 

a “pension insurance”, had not helped. Czech public pensions show a high level of ignoring 

recommendations of internationally approved pension theory and policy, too. Each Pensions 

Commission should first present a profound analysis of the whole pension system and only 

then discuss ideas trying to innovate the system. An opposite procedure leads e. g. to the 

status quo that the so-called basic amount of (all) Czech pensions has had for 20 years a 

construction of an expensiveness supplement and it is being valorised by the nominal wage 

index.  

 

Keywords  

Constitutional Court, Czech pension insurance, Pension theory and policy, Pensions 

Commission, Public pensions 

 

Abstrakt  

Vývoj českých veřejných penzí po roce 1989 ukazuje, že parametrickými změnami či jen 

dokonce nedostatečnou valorizací klíčových parametrů lze změnit Bismarckovský systém na 

systém převážně Beveridgeovský. Nepomohl ani nález ústavního soudu, který požadoval 

výrazné posílení zásady ekvivalence v systému označovaném jako „důchodové pojištění“. 

České veřejné penze vykazují i vysokou míru ignorování doporučení mezinárodně uznávané 

penzijní teorie a politiky. Každá důchodová komise by měla nejdříve udělat zásadní analýzu 

celého penzijního systému a teprve pak se zabývat nápady na inovaci tohoto systému. Opačný 

postup vede např. k tomu, že dnešní základní výměra (všech) českých důchodů má již 20 let 

konstrukci drahotního přídavku a je dokonce valorizována podle vývoje nominální mzdy.  

 

Klíčová slova  

Ústavní soud, České důchodové pojištění, Penzijní teorie a politika, Důchodová komise, 

Veřejné penze 

 

JEL Classification: H55 
 

1. Úvod  

 

Sociální politika má obvykle významný vliv na chování lidí, na jejich zapojení do pracovního 

procesu a tím také na jejich příjmy ve stáří. To obecně platí i na úseku starobních důchodů a 

my si v tomto příspěvku klademe především otázku, do jaké míry to platí i o českých 

veřejných penzích. Vyjdeme především z dnešní mezinárodní penzijní teorie a politiky a 

z nálezu českého ústavního soudu. Kritické analýze takto podrobíme české „důchodové 

pojištění“ a konkrétněji pak rozebereme i problematiku důchodového věku, včetně toho, jak 
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snaha o izolované řešení tohoto jednoho potenciálního budoucího problému mimo rámec 

ucelené koncepce důchodové reformy může snadno vést do slepé uličky. 

 

2. Bismarck kontra Beveridge 
 

České státní důchodové zabezpečení je od roku 1996 označováno jako „důchodové pojištění“, 

nejspíše proto, že jsme tehdy již tři roky měli pojistné na důchodové pojištění. Při daňové 

reformě (1993) totiž bylo zavedeno pojistné na důchodové pojištění jako součást pojistného 

na sociální zabezpečení; autoři daňové reformy zjevně předpokládali zavedení uceleného 

systému sociálního pojištění Bismarckovského typu, s dávkami závislými na výdělku, 

odděleného od státního rozpočtu. Jedinou odchylkou od modelu sociálního pojištění tohoto 

typu bylo rozdělení placení pojistného sociálního pojištění mezi zaměstnance a 

zaměstnavatele v poměru 25:75 – což vyplynulo z předchozích mzdových a daňových relací, 

nikoliv z Bismarckovského modelu (kde je obvykle poměr 50:50).  

K následnému zavedení uceleného modelu sociálního důchodového pojištění u nás nikdy 

nedošlo, důchody byly a jsou – od počátku 50. let – u nás financovány ze státního rozpočtu a 

„obnovené“ pojistné na důchodové pojištění je v podstatě důchodovou daní, která je v zásadě 

zbytečná – ze systémového hlediska. Ani v rámci státního rozpočtu neexistuje „důchodový 

účet“, který by jakkoliv reguloval výdaje státního rozpočtu na důchody podle vývoje 

vybraného „pojistného“ na důchodové pojištění (MF, 2012). Důchody poskytované podle 

zákona o důchodovém pojištění jsou státními důchody, jedná se o (největší) veřejný výdajový 

program – se všemi možnými výhodami i nevýhodami tohoto uspořádání. Praktickým 

důsledkem tohoto stavu je, že výdaje státního rozpočtu na státní důchody jsou sice 

mandatorními výdaji státu, lze je ovšem měnit (nově vyhlašovat) každý rok třeba i v rámci 

zákona o státním rozpočtu. V případě hrozby vzniku nadměrného schodku státního rozpočtu 

tak může dojít – v závislosti na politice vlády – i ke snížení výdajů na důchody; pokud by 

k této situaci mělo dojít, tak „první na ráně“ nejspíše bude (každoroční) indexace důchodů.  

Alternativou k systému státních důchodů, financovaných ze státního rozpočtu, jsou systémy 

sociálního důchodového pojištění, pro jejichž financování platí samostatná pravidla, relativně 

nezávislá na vládě a její fiskální politice v daném roce. V řadě zemí s Bismarckovským 

sociálním důchodovým pojištěním jsou tyto systémy částečně dotovány ze státního rozpočtu a 

mohou tak nastat situace obdobné jako v zemích se státními důchody. V některých zemích je 

však systém univerzálního sociálního starobního pojištění v podstatě důsledně oddělen od 

státního rozpočtu a v případě vzniku krizových situací je přesně (zákonem) stanoveno, jak 

bude náhlý nedostatek příjmů z pojistného promítnut do valorizace důchodových nároků a do 

indexace vyplácených důchodů. Švédský automatický „vyrovnávací mechanismus“ tohoto 

druhu využívá (musí využívat) rezervního fondu.  

Reálná hodnota průměrného starobního důchodu u nás v první polovině 90. let klesla o 20-25 

%. Po důchodové reformě 1996 pak dochází k jejímu pozvolnému zvyšování. Konstrukce 

důchodů doznala tehdy mnoha změn. Všechny důchody mají od roku 1996 dvě části: 

jednotnou „základní výměru“ důchodu a na předchozích výdělcích částečně závislou 

„procentní výměru“ důchodu.  

Základní výměra vznikla transformací z dřívějšího státního vyrovnávacího příspěvku, 

zavedeného v roce 1990 jako částečná kompenzace zvýšení spotřebitelských cen v důsledku 

zrušení dotací maloobchodních cen (záporné daně z obratu). Procentní výměra starobního 

důchodu převzala předchozí techniku krácení vyšších výdělků při výpočtu osobního 

vyměřovacího základu, uplatnila ji však podstatně intenzívněji směrem k nivelizaci důchodů, 

ve srovnání s rokem 1989. Zatímco dříve byl redukován výdělek zaměstnance od hranice na 

úrovni 75 % průměrné celostátní mzdy (PM), od roku 1996 platila první redukční hranice 

5 000 Kč, což bylo asi 52 % PM. Druhá redukční hranice byla v roce 1989 na úrovni 181 % 
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PM, od roku 1996 10 000 Kč, tj. asi 103 % PM. Redukční koeficienty byly přitom téměř 

stejné – do první hranice bez redukce, pak se zápočet výdělku přes první redukční hranici 

prováděl ve výši jedné třetiny (1989), resp. 30 % (od 1996) a nad druhou redukční hranici 

byla redukce na pouhých 10 % výdělku pojištěnce v obou uvedených letech. 

Ústavní soud ČR vydal v roce 2010 nález, který doslova konstatuje: Složitá konstrukce 

důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de facto zcela 

nesrozumitelná (Ústavní soud, 2010). Tehdejší redukční hranice a zápočtové koeficienty 

ústavní soud vyhodnotil jako protiústavní, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci 

s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantují dostatečně 

ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení (podle čl. 30 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod) a vedou k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami 

důchodových pojištěnců. Z tohoto důvodu soud zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, 

v němž byly redukční hranice a redukční koeficienty obsaženy, a to k 30. 9. 2011.  

Hodnoceno z pohledu penzijní teorie a politiky lze konstatovat, že ústavní soud vycházel 

z názvu a z terminologie zákona o důchodovém pojištění. Nazývá-li se něco pojištěním, tak 

by se mělo jednat o pojištění, v daném případě o sociální důchodové pojištění. To znamená, 

že důchod by měl být – a to zásadním způsobem – závislý na zaplaceném pojistném, popř. 

aspoň na výdělcích, z nichž se důchod vypočítává. Z pohledu moderní penzijní teorie a 

politiky by adekvátním řešením bylo rozdělení českých státních penzí na dva penzijní pilíře: 

na rovný důchod a na sociální důchodové pojištění, vyčleněné ze státního rozpočtu.  

Tehdejší česká vláda se rozhodla nikoliv pro zásadní důchodovou reformu, ale pro změnu 

několika parametrů stávajícího „důchodového pojištění“. Tak došlo k „malé“ důchodové 

reformě, při níž byly obnoveny redukční hranice a navazující redukční koeficienty; tyto 

parametry byly nově stanoveny tak, aby došlo k jistému posílení principu ekvivalence mezi 

výší důchodů a výdělků. Vláda tak učinila nerada („vynucený krok“), protože jí byla bližší 

opačná politika – postupný přechod na rovný důchod, např. na úrovni 6 500 Kč. Z hlediska 

penzijní teorie a politiky je plně legitimní navrhovat (a s využitím mechanismu veřejné volby 

prosadit) rovný státní důchod jako jediný veřejný systém státních penzí, nebo jako jeden ze 

dvou veřejných penzijních pilířů.  

Při malé důchodové reformě došlo v podstatě ke zrušení druhé redukční hranice, resp. tato 

redukční hranice se více než ztrojnásobila: ze 109 % PM v roce 2010 na 400 PM v roce 2015, 

a navíc splynula s výdělkovým stropem 400 % PM. Klíčovým parametrem pro závislost 

penze na výdělku je tak již jen první redukční hranice, která byla nově i parametrizována, na 

44 % PM. Výdělek nad tuto hranici se při kalkulaci procentní výměry starobního důchodu 

započítává (pouze) 26 %, do této hranice 100 %. První redukční hranice s nízkými parametry 

(výše 44 % PM a zápočet 26 % nad 44 % PM) je tak i nadále rozhodující skutečností pro 

charakteristiku českého „důchodového pojištění“ jako převážně nepojistného systému 

Beveridgeovského typu. Procentní výměra důchodů je po malé důchodové reformě poněkud 

více transparentní a srozumitelná – díky faktickému odstranění jedné redukční hranice. 

K zásadní reformě však v tomto ohledu nedošlo, nález ústavního soudu nebyl důsledně 

respektován.  

 

3. Drahotní přídavek pro důchodce a koncepce důchodové reformy 
 

Česká základní výměra se sazbou 9 % PM je ve světě raritou. Víme, jak vznikla – ze státního 

vyrovnávacího příspěvku; již 20 let ale existuje (jen) ze setrvačnosti. 2 440 Kč měsíčně (v 

roce 2016) je významná částka pro důchodce, nestačí však ani na obživu. Životní minimum 

samostatně žijící osoby je vyšší: 3 410 Kč měsíčně. Jako drahotní přídavek to však může plnit 

svůj účel. Jaký smysl však má drahotní přídavek po 26 letech od jeho vzniku, když máme 
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zavedeno indexování důchodů? Základní výměra by se z tohoto pohledu měla buďto 

podstatně zvýšit, nebo zrušit – v závislosti na veřejné volbě penzijního modelu.  

Základní výměra důchodů není srovnatelná se základními částkami důchodu v dřívějších 

dělnických systémech důchodového pojištění. Podstatný rozdíl mezi nimi je v tom, že 

základní částka (v dané výši) se při výpočtu důchodu v dělnickém pojištění sečetla s 

„procentní částkou“ důchodu (závislou na výdělku, samozřejmě bez redukcí) do celkové, již 

nerozčleněné výše důchodu; vyměřený důchod byl indexován jako celek. I u nás bychom dnes 

mohli zrušit „samostatnou existenci“ základní výměry důchodu – dokonce se lze ptát, proč 

jsme to již dávno neudělali, proč s touto „výměrou“ důchodu stále zacházíme jako 

s drahotním přídavkem – po 20 letech od roku 1996! Drahotní přídavek měl být již od roku 

1996 tak či onak integrován do výše důchodů (ostatně to výslovně předpokládal vládní návrh 

zásad zákona o základním důchodovém pojištění z roku 1994), např. mohl být promítnut do 

redukčních hranic a koeficientů. Když k této integraci dodnes nedošlo – tak bychom ji mohli 

či měli případně uskutečnit nyní. Mohlo by se přitom jednat o „pouhou“ parametrickou 

reformu stávajícího dávkově definovaného systému. Zjednodušila by se tím podstatně i 

indexace českých státních důchodů, její srozumitelnost.  

 

Obrázek 1: Možná rekonstrukce celkové výměry starobního důchodu 

Zdroj: Vlastní výtvor 

 

Alternativou k integraci dnešní základní výměry starobního důchodu (dřívějšího drahotního 

přídavku) ve výši 9 % PM do (beztak) Beveridgeovské procentní výměry starobního důchodu 

je její podstatné zvýšení na úroveň smysluplného rovného důchodu, tj. na aspoň 20 % PM. 

Taková parametrická reforma je dnes u nás poměrně snadno realizovatelná – po provedené 

malé důchodové reformě, když byla v zásadě zrušena druhá redukční hranice. Přitom lze vyjít 

z výpočtu důchodů u výdělků přesahujících první redukční hranici: sazbu procentní výměry 

1,5 % za rok pojištění vynásobíme redukční sazbou 26 % a dostaneme: 1,5 * 0,26 = 0,39 %. 

Pokud tuto sazbu 0,39 % aplikujeme i na výdělky do první redukční hranice, vyjde nám, že 

základní výměru musíme zvýšit na cca 30 % PM (viz obr. 1). Nastolený problém (smysluplné 

úpravy výpočtu základní výměry a procentní výměry starobního důchodu) je takto vyřešen 

jednoduchou parametrickou reformou, při níž jsme podstatně zvýšili základní výměru a 
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odstranili redukční hranice. Na této reformě by vydělali příjemci nízkých důchodů (resp. 

přesněji účastníci systému s osobním vyměřovacím základem do výše 44 % PM). Zastánci 

„důstojných“ důchodů by měli být spokojeni. Podmínky pro přiznání starobních důchodů by 

se přitom neměnily. Návazně na takovou parametrickou reformu lze zrušit minimální výši 

procentní výměry důchodu (770 Kč měsíčně) a přiměřeně upravit konstrukci příspěvku na 

bydlení pro starobní důchodce. 30 % PM v podmínkách roku 2016 je cca 8 100 Kč (2015: cca 

7 990 Kč), což představuje 79 % hranice rizika chudoby jednotlivce (10 220 Kč v prosinci 

2015); u dvojice důchodců se již dostáváme na cca 105 % téže hranice pro dvojici.  

Při uvedených výsledcích racionalizace dnešní základní výměry a procentní výměry důchodu 

se samozřejmě nabízí důsledné systémové řešení v souladu s mezinárodní penzijní teorií a 

politikou: vyčlenění základní výměry starobního důchodu z českého „důchodového pojištění“ 

do samostatného, solidárního penzijního pilíře: transformace základní výměry starobního 

důchodu na rovný důchod pro všechny rezidenty ve výši cca 30 % PM. „Zbytkové“ 

univerzální sociální důchodové pojištění pak bude poskytovat důchod ve výši 0,39 % za 

každý rok pojištění.  

Uvedená transformace základní výměry důchodu na rovný důchod cca 30 % PM pro všechny 

starobní důchodce či dokonce pro všechny rezidenty (s patřičnou délkou pobytu či placení 

daní u nás) jsou koncipovány tak, aby se principiálně neměnila míra solidarity v dosavadním 

základním penzijním pilíři, v jeho kombinaci s příspěvkem na bydlení a příspěvkem na 

živobytí. „Veřejnou volbou“ lze uvedené parametry modifikovat oběma možnými směry: 

posílením či naopak snížením rozsahu solidarity, resp. pojistného principu ekvivalence.  

 

Obrázek 2: Norská reforma 2011: NDC a garantovaná penze (43 let pojištění) 

 
Zdroj: Christensen a kol. (2009)  

 

Drahotní přídavky z dob hlavně před druhou světovou válkou a základní částky starobních 

důchodů dělníků byly ve světě dávno vystřídány zvýšením náhradového poměru u dělnických 

důchodů, důrazem na ekvivalenci v pojistném penzijním pilíři a systémy indexace 

vyplácených penzí. Všechny tyto tři parametry moderních systémů starobního pojištění mají 
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svůj samostatný význam a je více než účelné je analyzovat v rámci daného (např. českého) 

systému veřejných penzí. Politici by si měli nejdříve ujasnit, jakou míru ekvivalence ve 

veřejných penzích vlastně chtějí; dnes se zde zdá, že většinou vůbec neví, co chtějí. Za tohoto 

stavu je účelné rozdělit české „důchodové pojištění“ na rovný důchod (řádu 30 % PM) a 

skutečné starobní důchodové pojištění (s pojistným řádu 9 % ze mzdy). Pokud pak (někteří 

z nich) dojdou k závěru, že pojistný důchod na úrovni cca 2 * 9 = 18 procent z celoživotní 

plně (100 %) valorizované mzdy pojištěnce není dostatečně vysoký, tak je k dispozici několik 

standardních řešení, resp. mezinárodně platných doporučení. Takovým standardním řešením 

celkové úrovně pojistného a rovného důchodu ale není „výhodnější“ vzorec indexace 

starobních důchodů: indexace nemůže nahrazovat „málo důstojnou“ výši nově přiznávaných 

starobních důchodů (Whitehouse, 2009). I v tomto ohledu můžeme připomenout, že veřejný 

penzijní systém se dnes ve světě běžně skládá nejen z pilíře sociálního starobního pojištění 

(nejlépe ve tvaru NDC), ale i z členitého solidárního pilíře, do něhož patří nejen např. rovný 

důchod, ale i nejméně jedna testovaná penzijní dávka, včetně separátního seniorského 

příspěvku na bydlení. Koexistenci NDC (income pension) a testované garantované penze 

(guarantee pension) po důchodové reformě v Norsku ilustruje obr. 2. Na osách tohoto grafu 

jsou stejné parametry jako na obr. 1; za povšimnutí stojí i to, že výsledný celkový důchod je 

na obou grafech zhruba stejný – i u nás si lze představit přechod k NDC a k solidárnímu pilíři 

tvaru norské garantované penze (místo rovného důchodu), tím spíše, že (nejen) norské 

důchody podléhají dani z příjmů. 

 

4. Důchodový věk a důchod  

 

Důchodový věk je v podmínkách českého netransparentního „důchodového pojištění“ 

nejsrozumitelnějším parametrem pro klienty. Zda a do jaké míry se vyplatí odejít do 

starobního důchodu dříve či později, se (dodnes) klienti jednoduchým způsobem nedozví. 

Také proto se dnes zpravidla odchází do důchodu v roce dosažení základního důchodového 

věku. Může se to změnit, až ČSSZ v krátké době zavede nový informační systém pro klienty. 

Před pěti lety postačily všeobecné informace v médiích – o efektivnosti předčasného odchodu 

do důchodu v souvislosti s malou důchodovou reformou – k tomu, aby většina nastávajících 

penzistů této výhodnosti využila. Obdobná situace může snadno nastat, až se klienti dozví, že 

srážky za předčasný odchod do důchodu jsou z pojistně-matematického hlediska 

nedostatečné. I zde by každá vláda či důchodová komise měla vycházet z analýzy celého 

důchodového systému – a ne přemýšlet jen např. nad tím, jakou část života by starobní 

důchodci měli strávit v důchodu, nebo zda je potřebné u nás „zastropovat“ základní 

důchodový věk. Takové izolované úvahy o důchodovém věku jsou vytržené z kontextu celého 

českého „důchodového pojištění“.  

Jde o problém veřejné volby: modelově bychom mohli mít vyšší důchodový věk s vyšším 

náhradovým poměrem, nebo teoreticky i místo toho systém s vyššími mzdami a nižší sazbou 

pojistného. Je to trade-off, něco za něco. Penzijní teoretici to modelově vyjadřují pomocí tří 

vzájemně propojených veličin: výše pojistného, průměrné délky pobírání důchodu 

(důchodového věku) a výše důchodu: když se dvě z těchto veličin určí, třetí se již jen dopočte. 

Ve veřejné politice to ale takto jednoduše nefunguje, zejména ne při existenci 

komplikovaného dávkově definovaného penzijního systému, a zvláště když v zásadě jedinou 

srozumitelnou veličinou z uvedených tří parametrů je základní důchodový věk – jako je tomu 

u nás. 

Rada EU nám opakovaně doporučovala urychlit zvyšování důchodového věku: „růst 

statutárního důchodového věku je plánován v dlouhodobém horizontu, je ale příliš pomalý ve 

střednědobém horizontu” (Rada EU, 2014). Česká vláda toto odmítla s odůvodněním, že 

současné tempo růstu statutárního důchodového věku odpovídá vývoji střední délky života; 
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průměrná doba strávená v důchodu tedy není delší než ve většině ostatních členských států 

(Vláda, 2015). Naše analýzy ukazují, že česká vláda by mohla, resp. měla být vstřícnější. 

Statutární důchodový věk mužů a jeho zvyšování jsou v relaci např. k Německu přiměřené, 

pro ženy to ale neplatí – zde je prostor pro urychlení zvyšování důchodového věku – a tím i 

pro zásadní zjednodušení celého systému zvyšování důchodového věku.  

Urychlení zvyšování důchodového věku žen v nastávajícím období je pochopitelně politicky 

velmi citlivé, navíc příslušný bod koaliční smlouvy Sobotkovy vlády nepřímo směřuje k 

zastropování důchodového věku, které je interpretováno jako zastropování na úrovni 65 let. 

Ministryně Marksová předložila „věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování 

důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize 

stanovení důchodového věku.“ „Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového 

věku“, který byl schválen Potůčkovou důchodovou komisí, nepředpokládá změny v nastavení 

důchodového věku do roku 2044, kdy podle platného zákona má dojít ke zvýšení statutárního 

důchodového věku na 67 let: tempem zvyšování důchodového věku o 2 měsíce ročně po roce 

2030. Pokud se tedy nic podstatného nezmění, především v demografickém vývoji. Vedoucí 

příslušného týmu Kučera přitom očekává, že v roce 2030 bude střední očekávaná délka života 

osob ve věku 65 let na úrovni 20 let. To odpovídá 25% podílu průměrné doby strávené 

v důchodu na celkové době života těchto osob. Tento podíl 25 % by podle Komise měl být 

směrodatnou hodnotou pro další pravidelné (případné) úpravy statutárního důchodového 

věku; definitivní slovo mají mít i nadále politici. Návrh věcného záměru tohoto zákona budí 

dojem, jako by bylo slučitelné zastropování důchodového věku na úrovni 65 let s revizním 

mechanismem, který má fungovat trvale, do nekonečna. Řešením této patové situace by 

mohla být garance zvyšování důchodového věku do roku 2030 s tím, že v nastávajícím období 

do roku 2044 by probíhalo zvyšování důchodového věku o 2 měsíce ročně, pokud parlament 

nerozhodne jinak. Věcný smysl má korekce stávajících tabulek pro zvyšování důchodového 

věku jen pokud současně dojde i k další novele zákona o důchodovém pojištění.  

Klíčovou otázkou veřejné volby není úprava zvyšování dnešního základního důchodového 

věku mužů, ale riziko nárůstu předčasných odchodů do starobního důchodu, až se klienti 

dozvědí, že srážky za předčasný odchod do důchodu jsou nedostatečně – a že je tedy tak či 

onak výhodnější tuto možnost využít. Připomeňme, že stávající právní úprava umožňuje 

odejít dnes do důchodu již ve věku 60 let; ke zvýšení této věkové hranice má dojít až poté, co 

se základní důchodový věk posune nad 65 let – teprve pak dojde uplatnění pravidlo, že do 

důchodu lze odejít ve věku o 5 let nižším, než je základní důchodový věk mužů. Fiskální 

riziko, spojené s předčasnými odchody do důchodu, tak bude v příštím desetiletí narůstat. 

Řešením problému je zásadní využití pojistně-matematického principu ekvivalence; v rámci 

přípustné tolerance pak zavedení významné motivace k pokračování ve výdělečné činnosti i 

po získání nároku na starobní důchod. Vše bráno v komplexním rámci celého systému 

českých veřejných penzí a potřeby jeho radikální reformy.  

Bude-li systémově správně nastavena motivace k pokračování výdělečné činnosti, tak lze 

problematiku důchodového věku výrazně zjednodušit; lze jednoduše okopírovat švédskou či 

norskou praxi: základní důchodový věk v dnešním českém (i např. německém) systému lze 

odstranit, resp. nahradit věkovou hranicí pro předčasný odchod do důchodu. Norskému 

důchodovému věku 62 let v systému NDC odpovídá český důchodový věk 60 let – 

zohledníme-li rozdílnou střední délku života českých a západoevropských seniorů (ve věku 

60-65 let). Dnešní důchodový věk v českém důchodovém pojištění tak můžeme s klidem 

zastropovat na 60 letech! Jediným problémem je to, že důchodový věk v solidárním penzijním 

pilíři (rovný důchod, garantovaná penze apod.) by měl být vyšší – např. 63 let, v českém 

případě asi nejlépe roven základnímu důchodovému věku mužů podle platných tabulek – 

pokud by zde politicky pomohlo zastropování ve věku 65 let, tak experti budou jistě 

s výsledkem spokojeni.  



Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 137 – 

 

Pokud bychom zavedli systém NDC s jeho plynulou úpravou výpočtu starobního důchodu ze 

stavu individuálního účtu klienta s využitím trvale aktualizovaných úmrtnostních tabulek, tak 

bychom klidně mohli souhlasit i se zastropováním důchodového věku u rovného či 

garantovaného důchodu na 63 letech (ve Švédsku a Norsku je nárok na garantovanou penzi ve 

věku 65 let). A pokud by ani to nestačilo k politickému prosazení navrhované reformy 

důchodového věku, tak můžeme nasadit ještě zrušení placení pojistného na důchodové 

pojištění zaměstnavateli za zaměstnance ve věku od 63 let. U zaměstnanců předpokládáme 

zahrnutí dnešního pojistného na důchodové a zdravotní pojištění do daně z příjmů ze závislé 

činnosti. Při této daňové reformě by došlo k přesunu placení (zbývající třetiny) pojistného na 

zdravotní pojištění na zaměstnavatele. Seniorská sleva na pojistném na důchodové pojištění, 

placeném nově pouze zaměstnavateli, by po těchto přesunech činila 17 % ze mzdy. Pro 

úplnost poznamenáváme, že problematiku invalidních a pozůstalostních důchodů zde 

neřešíme; na samotné starobní důchody z uvedených 17 % připadá cca 9 % ze mzdy.  

Tak či onak je zřejmé, že komplexní přístup k problematice starobních důchodů umožňuje 

daleko snadněji řešit i takové politické problémy, jako je zvyšování důchodového věku. 

Dokonce se nám zdá, že komplexní, paradigmatická důchodová reforma, směřující k zavedení 

systému, který nám doporučila i Světová banka, je daleko jednodušší, než izolované až 

poněkud zoufalé pokusy o vylepšení indexace důchodů či o jednoduché zastropování 

základního důchodového věku na 65 letech, které stejně nic neřeší. K optimálnímu využití 

lidského kapitálu potřebujeme i srozumitelný a efektivní penzijní systém.  

 

5. Závěr  

 

Problematika starobních důchodů je velmi komplexní a každé úsilí o důchodovou reformu by 

se mělo opírat o analýzu celého penzijního systému v dané zemi. Teprve po široké diskusi 

této analýzy má smysl předkládat návrhy na paradigmatické či parametrické změny tohoto 

systému. Nedostatek kritického hodnocení a také neznalost zahraničních penzijních systémů 

se u nás „podepsal“ na tom, že česká základní výměra důchodu je považována za logickou 

součást našeho „důchodového pojištění“, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o trapný pozůstatek 

drahotního přídavku, zavedeného v roce 1990. A tento pozůstatek byl při „malé“ důchodové 

reformě dokonce parametrizován (na úrovni 9 % PM) a poté byla nad ním dokonce navršena 

nesrozumitelná a nelogická konstrukce zvyšování důchodů. Již samotná existence 

automatického či poloautomatického zvyšování důchodů je přitom v rozporu s jakýmkoliv 

drahotním přídavkem. Dosavadní základní výměru důchodů lze zrušit vícero způsoby, 

v závislosti na dimenzi důchodové reformy – od zakomponování do dnešní procentní výměry 

důchodů až po její transformaci na rovný důchod (řádu 30 % PM) či testovanou 

(garantovanou) penzi, která by byly doplňkovým pilířem k systému NDC.  

Dalším zásadním problémem české penzijní politiky je důchodový věk a jeho zvyšování či 

zastropování. I v tomto směru je jedinou racionální variantou vyjít z celkové koncepce (i 

beztak potřebné) důchodové reformy. Velkým potenciálním fiskálním rizikem jsou 

nedostatečné srážky při předčasném odchodu do starobního důchodu; současně chybí 

motivace zaměstnanců k pokračování ve výdělečné činnosti a podpora zaměstnávání seniorů. 

Samotné zastropování důchodového věku na 65 letech nic neřeší, spíše naopak. Pomohlo by 

však zastropování důchodového věku v pojistném veřejném pilíři (optimálně v systému NDC) 

na 60 letech, spojené se zrušením možnosti předčasného odchodu do důchodu, v kombinaci 

s pevným důchodovým věkem v solidárním pilíři (rovný či garantovaný důchod) na úrovni 

dnešního základního důchodového věku mužů, zvyšovaném podle dnešního schématu až na 

strop 65 let.  
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HODNOTY A LIDSKÝ KAPITÁL 

 

VALUES AND HUMAN CAPITAL 
 

František Zich 

 

JEL Classification: A13, A14 
 

Navzdory tomu, že v souvislosti s koncepcí lidského kapitálu je mnohokráte zmiňován a 

diskutován i pojem hodnota, při běžném pohledu se zdá, jako by hodnoty a lidský kapitál 

spolu nesouvisely. Lidský kapitál, tak jak je uchopen a profilován ekonomickou vědou a 

praxí, vnímá hodnotu pochopitelně ekonomicky, tedy většinou jako něco, co lze vypočítat, 

porovnávat, směnit apod. (Hodnota zboží, práce, vzdělání, dokonce i hodnota rodiny, dítěte 

může být hodnocena prostřednictvím ekonomických měřítek a ukazatelů.) Koneckonců tato 

schopnost ekonomie měřit, převádět jevy na hodnoty, významy, užitek, zisk, náklady apod. na 

měřitelné (exaktní) vyjádření patří k velkým přednostem ekonomie. Nicméně je zjevné, že se 

tím obsah pojmů hodnota a hodnocení nevyčerpává. Zůstává zde široká oblast 

neekonomických jevů (z nichž ovšem, každý může být konec konců převeden, i když někdy 

s velkými obtížemi, na měřitelnou formu) a hodnot, které hrají v životě člověka a celé 

společnosti významnou, a v mnohém i rozhodující roli. Hodnoty ve svém celku tvoří 

antropologickou konstantu, jsou tedy imanentní součástí lidské identity a lidského 

jednání. Jako univerzální výbava člověka fungují samozřejmě podle okolností rozdílně, 

nicméně jsou přítomné v každé situaci, v níž se člověk nachází. Z tohoto pohledu na hodnoty 

jako na všeobecnou univerzální výbavu člověka se ekonomické chápání hodnoty jeví jako 

parciální redukce určité části univerza (komplexity) lidské společnosti jako celku. Jde o 

redukci souvislostí i z pohledu jednotlivce.  

Otázka zní: jaký je vztah mezi konceptem lidského kapitálu a konceptem lidských 

hodnot?  
Jde o dvě nesrovnatelné a nesouvisející teorie, nebo naopak? Je např. teorie hodnot, 

hodnotový svět součástí lidského kapitálu? Nebo naopak je lidský kapitál podřízen soustavě 

lidských hodnot? Jak a kdy? Máme-li na tyto otázky odpovědět, musíme si připomenout 

několik vymezení těchto pojmů. Podle protagonisty teorie lidského kapitálu Beckera je lidský 

kapitál definován jako: „schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti a 

dovednosti uplatnit“(Becker 1964). 

Podle OECD je lidský kapitál souhrn znalostí, dovedností a schopností, kterými je jedinec 

vybaven. Důležitý pro ekonomii je především to jak se tato vybavenost projevuje v 

ekonomické činnosti člověka a lidí obecně. Úroveň lidského kapitálu pak ovlivňují hlavně 

genetické zděděné a vrozené schopnosti, rodinné, sociální a další faktory prostředí, ve kterém 

se jedinec nachází, a všechny druhy vzdělání (OECD 2002). 

Francouzský sociolog Bourdie rozšiřuje definici lidského kapitálu a chápe jej jako 

jakoukoliv lidskou kapacitu schopnou produkovat zisk a reprodukovat sama sebe ve 

stejné či rozšířené podobě, schopnou nejen akumulace, ale i směny, konverze a rozšířené 

reprodukce. Vedle vymezení lidského kapitálu se Bourdie zabývá pojmy sociální a kulturní 

kapitál, které chápe jako potenciály, které mohou být využity pro příslušné zisky. Kulturní 

kapitál chápe jako symbolické bohatství, které je ve společnosti ceněno a vyhledáváno. 

Kapitál sociální je pak dán vztahy, jimiž člen společnosti disponuje a které může využít 

k upevnění, nebo zlepšení svého sociálního postavení (Bourdie 1977). 

Rozšířením úvah o lidském kapitálu o tyto dva kapitály upozorňuje, že lidé mají k dispozici 

další potenciály, které využívají v zájmu své prosperity (blaha). V současné době se 
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v odborném tisku objevují úvahy o tzv. beauty capital a měření jeho významu pro profesní 

kariéru. 

Český autor Kameníček se netrápí žádnou složitou definicí. Ukazuje, že lidský kapitál je 

školní vzdělání, odborné kurzy, výdaje na lékařskou péči atd. Výdaje na tyto záležitosti jsou 

investice, které vedou k zvyšování našich zisků. Klade nároky na návratnost této investice. 

V souvislosti s diskusí o likviditě kapitálu uvádí: „Lidský kapitál je aktivum obecně velmi 

málo likvidní, měla by pro něj tedy být příznačná kladná a snad i měřitelná prémie za likvidit“ 

(Kameníček 2003). Všimněme si ještě onoho „atd.“ ve výčtu, co lidský kapitál je. Co si pod 

tím máme představit? Je skutečností, že tímto nedokončením definic lidského kapitálu pomocí 

výčtu si pomáhá více autorů. Umožňuje to při diskusi o nejasnosti základního pojmu doplnit 

cokoliv, co se objeví jako výtka. Patří tam tedy také hodnota, hodnotová orientace? Podle 

mého názoru hodnoty jsou nedílnou součástí lidského kapitálu, i když je jim v ekonomickém 

výkladu i praxi věnovaná malá pozornost. Jsou dokonce jeho imanentní součástí a veškeré 

lidské jednání je konec konců i výsledkem jejich vlivu. Kameníček se ve své práci zabývá 

také procesy rozhodování v sociálním prostředí. Z pohledu jednotlivce rozlišuje žádoucí a 

nežádoucí sociální prostředí (Kameníček 2003, s. 167) a řeší otázku závisti k partnerovu 

bohatství. Nebudu se zde touto problematikou podrobně zabývat. Pouze kladu otázku, 

v jakém vztahu k lidským hodnotám je závist. Ke které soustavě hodnot bychom tuto 

vlastnost přiřadili. Nebo, které hodnoty ze systému lidských hodnot tuto vlastnost korigují? 

Pokud tedy mluvíme o vzniku (či formování) lidského kapitálu, neměli bychom 

zapomínat na potřebu investic do hodnotových struktur lidí. Této části lidského kapitálu 

však ekonomové nevěnují velkou pozornost. V ekonomii převažuje tendence přijímat 

hodnotové orientace a struktury lidí jako jistou samozřejmost (možná jako určité 

prostředí), kterou lidé získávají víceméně zdarma v procesech socializace a 

společenského soužití, nebo případně jako paralelní produkt vzdělávání, výchovy a 

životního běhu společnosti.  

Neoliberální systém vzdělávání klade rozhodující důraz na ekonomickou užitečnost 

získávaných poznatků. Soustřeďuje se na jedince jako na seberegulující autonomní 

individuum. Učení chápe jako získávání kompetencí, které jsou užitečné pro uplatnění 

jednotlivce v systému výroby. Učení musí být užitečné a měřitelné ekonomicky a ekonomika 

je kriteriální funkcí činností i sociálních vztahů – působí jako „permanentní ekonomický 

tribunál“. Těmto cílům musí být podřízena výuka, což znamená, že tzv. zaměstnanecké 

curriculum má být nahrazeno curriculem podnikatelským. Tj. předávané poznatky musí být 

užitečné pro ekonomický růst – proto se liší od tradičních akademických poznatků, tedy jen 

užitečné poznatky a to „jak věci dělat“, posun ke zručnosti mají smysl.  

Tento přístup je jednostranný výraz ekonomického redukcionismu a mimo jiné podle mého 

soudu vede k deformaci hodnotové vybavenosti lidí. Především je deformována sama 

soustava sociálně ekonomických hodnot, ale ovlivněny jsou struktury celé hodnotové 

orientace.  

Pozornost problematice lidského kapitálu se v posledních desetiletích soustředila na 

obsahu jeho kvality. Ukázalo se totiž, že měření lidského kapitálu jen na základě dosaženého 

stupně vzdělání případně délky absolvované školní docházky je dosti hrubé a nepřesné. 

Postupně se přistoupilo k zjišťování kompetencí, které jsou chápány jako konkretizace 

vzdělání v souladu s potřebami a využitelností znalostí a dovedností v praxi. Byly zavedeny 

testy zjišťující dovednosti v oblasti čtenářské, numerické a schopnost řešit problémy v IT 

prostředí.  

Prvním takovým výzkumem u dospělých byl International Adult Literacy Survey (IALS) 

realizovaný v několika zemích v roce 1994 (OECD 2010), k němuž se Česká republika 

připojila v roce 1997. Na něj z velké části navázal mnohem rozsáhlejší výzkum Programme 

for International Assessment. 
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Čtenářská gramotnost je chápána jako dovednost porozumět psanému textu a získávat z něj 

informace. Numerická gramotnost jako schopnost řešit úkoly vyžadující určité operace s 

číselnými nebo jinými matematickými prvky (geometrickými, prostorovými atd.). Dovednost 

řešit problémy v prostředí IT znamená schopnost používat v běžném životě základní 

počítačové aplikace (elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory, programy na zpracování 

textu atd.). Popis a hodnocení metodologie viz příslušné studie, například Matějů, Večerník 

(2015). 

Přes nesporný posun poznání obsahu a kvality lidského kapitálu cestou těchto testů je nutno 

konstatovat, že se tím neřeší problém místa hodnot v rámci lidského kapitálu. Měření 

kvality lidského kapitálu jen cestou uvedených tří testů nevystihuje celou složitost jeho 

obsahu, i možností jeho využití. Odhlédneme-li na okamžik od ekonomické optiky, jeví se 

obsah lidského kapitálu širší, obsahuje například i sociální a kulturní dimenzi. Ty spolu 

s dalšími dimenzemi, mohou hrát v lidském jednání významnou a často hrají i rozhodující 

roli. Ostatně například praxe personální politiky podniků s těmito dimenzemi lidí pracuje. 

Bylo by patrně i užitečné pokusit se změřit tyto dimenze lidského kapitálu pomocí podobných 

testů měřících kompetence. Například test kulturní, nebo sociální kompetence. 

Vraťme se k předpokladu, že lidské hodnoty jsou jako imanentní součást lidské identity 

rovněž součástí, nebo alespoň komplementem lidského kapitálu. Jde o to, jaké hodnoty 

zde působí a jakou hrají roli. Jde také o to jaká je autonomie jednotlivých hodnot a jaká jejich 

vzájemná souvislost. Nakolik tvoří nějakou formu základní identifikační strukturu lidí a 

strukturu hodnot, jak jsou tyto struktury ovlivňovány apod.  
Téma hodnot není jen tématem ekonomickým. Patří ve společenských vědách 

k nejnáročnějším a také nejčastěji diskutovaným. Pojem hodnota je používán v mnoha 

významech od etiky přes oblast technických věd, zdraví, umění až po hodnotový marketing. 

Je to dáno tím, že hodnoty jsou součástí hodnocení, které je imanentní součástí myšlení a 

všech lidských činností, stavů a situací, v nichž se člověk (normální) nalézá. Je 

pochopitelné, že každé hodnocení je vždy subjektivní. K hodnocení věcí a situací kolem 

nás přistupujeme často velmi intuitivně, na hodnocení jsme různým způsobem připraveni a 

vybaveni určitou zkušeností, znalostmi, máme možnost srovnávat a vytvářet pořadí významů 

hodnocených věcí či záležitostí atd.  

Podle českého filozofa L. Tondla, nejsou hodnoty samotné konkrétní věci, děje, situace, ale 

abstraktní entity nebo artefakty intelektuální povahy, které vznikají z hodnotících postojů a 

jsou vyjádřeny v podobě hodnotících artefaktů. „Konstatujeme-li, že hodnoty, resp. 

s hodnotami spojená kritéria nebo preference, jsou intelektuální artefakty siu generis, pak to 

ovšem neznamená, že tyto artefakty lze vytvářet libovolně, kdekoliv a kýmkoliv, že zde 

neexistují důvody nebo východiska geneze těchto abstraktních entit“ (L. Tondl 1999, s. 31). 

To znamená, že proces vzniku hodnot ve společnosti (případně jejich revize) probíhal (a 

nadále probíhá) na základě permanentního vyhodnocování praktického jednání a fungování 

hodnot a celých hodnotových struktur v rámci každodenních životních procesů lidí a celé 

společnosti. Samozřejmě procesy vytváření hodnotových struktur jednotlivců probíhají 

v souladu s životními cykly, začínají socializací a pokračují následným působením mnoha 

faktorů a okolností každodenní praxe. Hodnoty jednotlivce i celku jsou průběžně 

ověřovány na základě hodnocení jejich užitečnosti a platnosti.  

Je užitečné komplexní hodnotový svět lidské společnosti rozčlenit podle oblastí aktivit jejich 

působení. L. Tondl mluví o soustavách hodnot podle jejich cílové orientace a jejich místa 

v hodnotících a rozhodovacích procedurách. Rozlišuje epistemické (poznávací, 

kognitivní), etické (mravní v nejširším slova smyslu), estetické, technologické, resp. 

technicko-ekonomické, zdravotní a ekologické soustavy hodnot. Nejde jistě o úplný výčet 

možných hodnotových soustav, spíše tento přehled ukazuje, jak všudypřítomná je 

problematika hodnot a hodnocení. Bělohradský například diskutuje o středoevropských a 



Human Capital and Investment in Education 2016 

Lidský kapitál a investice do vzdělávání 2016 

 – 142 – 

 

západních hodnotách v politice. V každém případě je potřebné doplnit tyto soustavy o 

soustavu sociálních hodnot, která je samozřejmě sama o sobě ještě dosti široká (zahrnuje také 

například soustavu hodnot spojenou s lidskými právy, hodnoty trhu, hodnoty rodinného života 

apod.).  

Členění podle soustavy hodnot je sice užitečné, poskytuje jistý přehled a jistotu pohledu na to 

co jsou to hodnoty, nicméně je poněkud akademické. Postrádá to, co je právě ve vztahu 

k teorii a praxi lidského kapitálu důležité, totiž odpověď na otázku: Jakou (a které) roli mají 

hodnoty v aktivizaci lidského kapitálu a jeho přeměnu z předpokladu (potenciálu) v nástroj 

uspokojování lidských potřeba zájmů?  

Jednání, jak je zřejmé, není pouhým procesem uspokojování potřeb, které jsou nesporně 

základními motivy lidské aktivity. Součástí celého procesu jednání (i jednotlivých činů) je 

také proces hodnocení a rozhodování, který většinou jednání předchází, v němž hodnoty 

hrají významnou roli. Otázkou tedy je, jak probíhá vlastní hodnotící proces a které 

hodnoty a jakou váhou do tohoto procesu vstupují. 

Blíže k pochopení role hodnot v rozhodování a jednání lidí mají koncepce, které se 

soustřeďují na hodnoty jako na motivační zdroje tohoto jednání a na hodnoty a životní 

postoje lidí. Jednoduše řečeno, které hodnoty vstupují do lidského hodnocení, rozhodování a 

chování. Tímto směrem zkoumání hodnotového světa lidí se v druhé polovině minulého 

století vydalo několik badatelů. Mezi tyto badatele patří hlavně Rokeach, Inglehart, Hofstede 

a Schwartz. 

Na základě využití empirického výzkumu zkoumali takové záležitosti, jako je vliv hodnot na 

jednání lidí, řešili otázku povahy hodnotové struktury a jejich mezikulturních rozdílů. Kladli 

si i otázku, zda existuje nějaká univerzální hodnotová struktura platná pro všechny lidi. 

Podle Řehákové tyto koncepce vycházejí ze tří univerzálních předpokladů lidské 

existence. Tj. z potřeb jednotlivce jako biologického organismu, z nezbytnosti sociální 

interakce, z nutnosti přežít a zabezpečit zájem skupiny. 

Hodnoty představují dynamickou složku lidského jednání, ve srovnání s lidským kapitálem se 

v jednání lidí projevují zřejmě jako aktivní, a rozhodující složka. Lidský kapitál v podobě 

vzdělání je ve srovnání s tím jakýmsi klidovým předpokladem, potenciálem, který vytváří 

východisko, základ, který musí být teprve aktivován. V souladu s koncepci Schwartze lze 

shrnout toto pojetí hodnot do následujících bodů:  

- hodnoty musí fungovat jako představy silně normativního charakteru (jsou-li aktivovány, 

vyvolávají pozitivní nebo negativní efekty);  

- hodnoty mají vazbu na žádoucí (preferované) cíle a motivují jedince k jejich dosažení; 

- hodnoty jsou nezávislé na specifických situacích, čímž se odlišují od postojů;  

- hodnoty slouží jako standardy nebo kritéria, která jedinci aplikují na hodnocení jiných lidí, 

politik, událostí, atd.;  

- hodnoty jsou seřazeny podle jejich důležitosti, tj. vytváří uspořádaný systém priorit 

charakterizujících jedince či skupiny, čímž se liší od norem a postojů;  

- jsou-li hodnoty v určitém významovém kontextu aktivovány, určují způsob jednání. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že Schwartzova koncepce chápe hodnoty jako hodnotící nástroj a 

motivační základ jednání lidí. Identifikace faktického působení hodnot v každodenních žitých 

procesech lidí je velice náročná. Způsob zjišťování hodnotové orientace lidí podle 

Schwartzovy metody je založen na srovnávání výroků o někom jiném se sebou samým. 

Například je používán výrok, že „on“: Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, 

že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když je nikdo nepozoruje.“  

Zkoumaný respondent pak má odpovědět, nakolik on sám je osobě s touto vlastností podoben 

a vyjádří to na stupnici, že se podobá zcela, z části, či se nepodobá. Podobných výroků, které 
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jsou ověřeny sadou výzkumů v různých prostředích, obsahuje příslušný test v současné době 

21.  

Na základě obsahu těchto výroků je pak možné následně stanovit hodnotové typy (viz 

Tabulka 1). 

  

Tabulka 1: Definice hodnotových typů a jejich hlavních motivačních cílů 

UNIVERZALISMUS 

(universalism) 

porozumění, ocenění života, tolerance a ochrana životního prostředí a 

lidského blahobytu 

BENEVOLENCE 

(benevolence) 

ochrana a podpora prosperity těch, s nimiž jsme v každodenním 

kontaktu 

KONFORMISMUS 

(conformity) 

sebekázeň v jednání a zálibách, poslušnost, zdvořilost a vyhýbání se 

překračování norem a společenských očekávání 

TRADICE 

(tradition) 

respekt, věrnost, loajalita, přijetí zvyků a ideálů dané kultury a 

náboženství 

BEZPEČNOST 

(security) 
touha po bezpečí, harmonických vztazích a stabilitě ve společnosti 

MOC 

(power) 

cílem je získání sociálního statusu a prestiže, kontrola nad lidmi a 

zdroji, dominantní pozice 

ÚSPĚCH 

(achievement) 

osobní úspěch, kompetentní vystupování, společensky oceňované 

schopnosti 

POŽITKÁŘSTVÍ 

(hedonism) 
hédonistické hledání potěšení, rozkoše a smyslového uspokojení 

STIMULACE 

(stimulation) 
touha po vzrušení, novinkách a životních výzvách 

 

SAMOSTATNOST 

(self-direction) 

nezávislé myšlení a jednání, svoboda v rozhodování, kreativita, 

zvídavost, potřeba autonomie 

Zdroj: Volně dle Schwartze (1995) 

 

Výsledky výzkumů, uskutečněné opakovaně v řadě zemí, ukazují, že všechny tyto hodnotové 

typy jsou ve zkoumané populaci přítomny, ale v rozdílné konstelaci a to v závislosti na stavu 

společnosti, sociální struktuře apod. Všechny tyto hodnotové typy jsou tedy možné, 

respektive všechny jsou u každého člověka přítomné ale v rozdílné míře. Pro větší 

přehlednost, například pro potřebu charakterizovat hodnotovou orientaci určité pospolitosti, 

národa apod. jsou tyto hodnotové typy shrnuty do čtyř hodnotových dimenzí. 

 

Hodnotové dimenze  

- hodnoty orientované na druhé jsou silnější s rostoucím věkem, vzděláním i religiozitou a 

ženy jsou v tomto ohledu na tom lépe než muži; 

- sklony ke konzervatismu jsou významně korelovány s věkem i religiozitou, se vzděláním 

naopak slábnou, u žen jsou silnější než u mužů; 

- otevřenost změně klesá s věkem, stoupá se vzděláním a v našem případě překvapivě, mírně 

stoupá s religiozitou, muži jsou v tomto ohledu na tom lépe než ženy; 

- orientace na úspěch je podle očekávání silnější u mužů než u žen, posiluje se s rostoucím 

vzděláním, s věkem naopak slábne; zajímavé je, že čistý vliv religiozity není negativní, ale 

mírně pozitivní. 

 

Pro zajímavost v dalším uvádím výsledek hodnotové dimenze orientace na úspěch 

z mezinárodního zkoumání. Pro podrobnější informace o dalších dimenzích odkazuji na práci 

(Zich, Anýžová a kol. 2016). 
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Graf 1: Průměry hodnotové dimenze orientace na úspěch (SUCC) a jejich 95% intervaly 

spolehlivosti – mezinárodní srovnání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

Poznámka: Čím vyšší průměr, tím větší příklon k dané hodnotové orientaci.  

 

Spojováním jednotlivých výroků do obecných kategorií se ale do určité míry ztrácí možnost 

posoudit souvislost hodnotových typů, či dokonce hodnotících výroků s konceptem lidského 

kapitálu. Znovu tak stojíme před otázkou, jak souvisí tato hodnotová typologie s lidským 

kapitálem. Vycházím z předpokladu, že tato souvislost v důsledku skutečnosti, že hodnoty, 

stejně jako lidský kapitál jsou imanentní součástí každého (normálního) individua, existuje. 

Nesporně platí, že spolu s dalšími strukturami spoluvytvářejí jeho lidskou identitu. 

Nejdůležitějším komplementem lidského kapitálu jsou zřejmě ty hodnotové orientace 

(hodnotové typy), které jsou spojeny s jeho uplatněním a s výkonem měřitelným 

některým z ekonomických nástrojů (například ziskem). Mezi takové hodnotové typy 

(predestinující chování, posilující ekonomický profit) bychom z výše uvedených pracovně 

mohli zařadit „samostatnost“, „univerzalizmus“, „stimulaci“ a „úspěch“, případně 

„požitkářství“ (které může fungovat jako podnět jednání). S ohledem na nezbytnost jisté 

stručnosti tohoto textu se zaměřím na hodnotový typ orientace na „úspěch“, který byl 

v empirickém výzkumu sledován výroky zjišťujícími význam možností prezentace vlastních 

schopností, oceňování úspěchů lidmi, bohatství a respekt. Z následující tabulky můžeme 

posoudit rozdíl mezi výsledky za soubor ČR a Hlučínska.  
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Tabulka 2: Výroky hodnotového typu „orientace na úspěch“ – podíl odpovědí „osoba je 

mi velmi podobná“
127

 

 Výroky  Česko Hlučínsko 

Orientace 

na úspěch 

 

Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. 

Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.  
7,7 % 28,3 % 

Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že 

lidé ocení, čeho dosáhl.  
10,5 % 32,1 % 

Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít 

hodně peněz a drahé věci. 
6,9 % 18,3 % 

Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. 

Chce, aby lidé dělali, co jim řekne. 
12,8 % 30,0 % 

Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

Poznámka: Jde o odpověď na otázky z dotazníku: Nyní Vám stručně popíši určité lidi. 

Vyslechněte si prosím každý popis a řekněte mi, jak je Vám daná osoba podobná či 

nepodobná. Při odpovědích použijte škálu (1-6): je mi velmi podobná (1) až, vůbec mi není 

podobná (6). 

 

V dalším si všimneme hodnocení uvedených tvrzení, které identifikují hodnotovou orientaci 

na úspěch podle vzdělání respondentů. Lze hypoteticky předpokládat, že čím vyšší lidský 

kapitál (vzdělání), tím silnější orientace na úspěch.  

 

Tabulka 3: Složení respondentů podle typů vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

  

                                                 
127

 Jde o dopověď na otázky z dotazníku: Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím každý popis 

a řekněte mi, jak je Vám daná osoba podobná či nepodobná. Při odpovědích použijte škálu (1-6): je mi velmi 

podobná (1) až, vůbec mi není podobná (6). 

 

Stupeň vzdělání Absolutně % 

 

max. vyučen 905 56,4 

maturita 518 32,3 

vysoká škola 182 11,3 

Celkem 1605 100,0 
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Graf 2: Výrok: „Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, 

co dělá.“ Podle stupně vzdělání  

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Graf 3: Výrok: „Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho 

dosáhl.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 
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Graf 4: Výrok: „Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé 

věci.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Graf 5: Výrok: „Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co 

jim řekne.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Ve všech uvedených případech se tedy prokazuje souvislost hodnocení těchto výroků se 

vzděláním. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší průměr typové odpovědi „člověk s touto vlastností 

se mi podobá“, tím je pro tuto skupinu posuzovaná vlastnost důležitější. Také posouzení 

rozdělení četností pomocí testu Chí kvadrát vykazuje ve všech případech statistickou 

významnost na úrovni p ≤ 0,001. 

Pokud zjednodušíme obsah posuzovaných výroků, pak je možné konstatovat, že první dva 

posuzované výroky (charakteristiky třetí osoby) vyjadřují potřebu prestiže a uznání. Další 

výrok vyjadřuje význam bohatství a konečně třetí pak vyjadřuje potřebu respektu.  

Vliv vzdělání, které zde chápu jako podstatu lidského kapitálu však neprokazuje u všech 

hodnotových dimenzí a typů a tedy i u jednotlivých výroků (viz výše) korelaci, ve smyslu, že 

s vyšším vzděláním roste i volba hodnoty, kterou výrok vyjadřuje. Uvádím jen několik 

takových příkladů, týkajících se altruismu, náboženství a hédonismu. 
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Graf 6: Výrok: „Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o 

jejich blaho.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Z grafu je zřejmé, že hodnoty jako altruismus či empatie (které uvedený výrok obsahuje) již 

neprokazují souvislost s úrovní vzdělání ve smyslu, čím vyšší vzdělání, tím vyšší 

respektování těchto hodnot. Výše hodnotí svoji podobu s touto vlastností spíše lidé s nižším 

vzděláním bez maturity. Podobně je to u výroku, který identifikuje konzervatismus.  

 

Graf 7: Výrok: „Tradice je pro něj důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se 

předávají v jeho náboženství nebo v jeho rodině.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Poněkud jiné rozložení konstatuje u výroku, jehož obsahem je hédonismus.  
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Graf 8: Výrok: „Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává.“ Podle vzdělání 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Pokud jde o náboženství jako hodnotu, pak ve srovnání s vědou vykazuje opačnou souvislost 

se vzděláním. Čím vyšší vzdělání, tím silnější nesouhlas s výrokem, že věda způsobuje ztrátu 

životní opory v náboženství. 

 

Graf 9: Věda a náboženství 

 
Zdroj: ESS (2012) a český výzkum Hlučínska a České republiky (2014), vážená data 

 

Shrnutí a závěrečná úvaha 

 

Co z uvedených zjištění můžeme vztáhnout na náš diskutovaný problém o vztahu lidského 

kapitálu a lidských hodnot? 

1. Není překvapivé, že u osob s vyšším vzděláním (vyšším lidským kapitálem) převažuje 

orientace na úspěch. Nicméně neplatí to zřejmě zcela u všech typů hodnotové orientace.  

2. Hodnoty jsou tedy imanentní součástí lidského kapitálu, ekonomie by proto při studiu 

lidského kapitálu měla lidským hodnotám věnovat větší pozornost. Podle mého soudu by to 

bylo zejména užitečné v souvislosti s úvahami o 4. průmyslové revoluci. To co má přinést 
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bude nesporně předmětem mnoha hodnotících procesů, včetně těch, které probíhají v 

každodennosti lidského života. 

3. Je možné prokázat, že hodnoty jsou rovněž použitelné jako kapitál. Hodnoty jsou fakticky 

také kapitál. Můžeme k nim přistupovat buď tak, že je budeme studovat a chápat jako 

samostatnou část, či strukturu lidské existence, nebo jako imanentní (neoddělitelnou) součást 

lidského kapitálu. 

4. Hodnoty v každodenním životě jsou nástrojem hodnocení, plní mimo jiné i regulativní 

funkci při rozhodování. (Je to šance „poslední změny“. „A přece se točí“) 

 

Cílem této úvahy bylo ukázat na souvislosti mezi lidským kapitálem a lidskými hodnotami. 

Tato úvaha vychází z přesvědčení, že pro pochopení tohoto vztahu je důležité chápat 

člověka jako „komplexitu“, pro niž představuje lidský kapitál i lidské hodnoty jen dvě 

z mnoha dalších dimenzí. Metodologicky jde tedy o redukci komplexity.  

Metodologicky vzato, je redukce složitosti nutná a užitečná, neměla by však vést k přehlížení 

souvislostí a to tím spíše ne tam, kde jsou výsledky zkoumání součástí praxe. Můžeme do 

určité míry respektovat i závěry, že záleží na hledisku pohledu, že například člověk může být 

„redukován“ na člověka teoretického, estetického, ekonomického, sociálního, 

mocenského náboženského a že údajně záleží na tom, která ze šesti základních lidských 

hodnot je brána jako rozhodující. Jde o pravdu, krásu, užitek, lásku k lidem, moc, Boha 

(Prudký a kol. 2009, s. 28). K tomu je třeba ale dodat, že každá z těchto hodnot je předmětem 

zájmu jiné vědecké koncepce, jiné vědy, je interpretována rozdílnými pojmy, všímá si jiných 

souvislostí, nebo stejné hodnotí jinak atd. Tím vzniká dosti nepřehledný obraz nejen člověka, 

ale i celé společnosti. Následují spory, který výklad je ten správný, nejdůležitější, 

nejpotřebnější. V praktické každodenní skutečnosti to pak končí například v diskusích o tom 

jak sestavit studijní plán, co má být předmětem studia a co je naopak hodno zapomenutí. Tím 

se vracím k tomu, co již bylo řečeno výše, že v současné době je oním rozhodujícím kritériem 

ekonomický pohled. Podle kterého učit, studovat se má jen to co je ekonomicky užitečné. 

Respektování takového závěru je podle mého soudu jen relativní. Nesporně je třeba vracet se 

v procesech poznání cestou dílčích konceptů ke komplexitě reality, což v našem případě 

znamená věnovat větší pozornost místu hodnot v obsahu lidského kapitálu. 
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