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ÚVOD KE SBORNÍKU ZE 16. ROČNÍKU 
KONFERENCE LIDSKÝ KAPITÁL A 
INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ 

 
Dne 10.10.2013 úspěšně proběhl 16. ročník mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a 
investice do vzdělání, kterou pořádala Vysoká škola finanční a správní o. p. s.  
Jedním z významných přínosů konference byla poměrně vysoká účast odborníků z VŠFS, zejména 
pak týmová vystoupení, která vznikla jak ve spolupráci mezi katedrami, tak i fakultami, s jinými 
vysokými školami či ve spolupráci pedagogů a studentů. 
Poměrně obsáhlá informace o jednom z hlavních témat této konference se dostala i do médií hned 
v den, kdy se konference konala, tj. 10.10.2013, viz např.: 
Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko 
rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které budou sociologové ještě zkoumat, 
řekl ve čtvrtek sociolog Petr Matějů. Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní 
úvazky pro ženy pečující o děti tak jako v jiných státech. "Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet své 
schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles 
kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj 
fatální důsledky pro pozdější období. Vysvětluje to nejspíš i skutečnost, proč mívají ženy až 
čtyřicetiprocentní mzdu ve srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to vysvětlení tady 
určité je," podotkl. OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC. 
Zkoumal osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 
vyspělých států. Výsledky projektu byly tématem dnešní odborné konference Lidský kapitál a 
investice do vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Podle výkonné 
ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) Simony Weidnerové přerušení kariéry 
v souvislosti s nástupem na mateřskou postihne spíše ženy s nižším vzděláváním. "Pro ně je 
kariérou rodina," uvedla. Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na co nejkratší 
možnou dobu. Současný systém české sociální politiky ale dobré podmínky pro vysokoškolačky 
nevytváří, upozornila. "Když se podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání, tak v porovnání 
mužů a žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila. Weidnerová míní, že by se měl 
změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a 
rodičovské dovolené. Částečné úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně dostupné. Situace 
má dopad na důchody žen, které negativně ovlivňuje doba mateřské dovolené a délka studia. Tím se 
otevírají rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen. 
Viz: http://www.novinky.cz/domaci/315810-cesky-nad-32-let-ztraceji-gramotnost-rychleji-nez-
muzi.html 
Referát S. Weidnerové oprávněně vzbudil pozornost, protože vycházel z pečlivé analýzy dat a 
současně přinesl konkrétní, prokazatelně užitečné a realizovatelné návrhy. I řada dalších příspěvků 
přednesených na konferenci obsahovala konkrétní vědecké i praktické přínosy.  
Viz též:  
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60985650-oecd-narazila-na-svetovy-unikat-zeny-v-cesku-ztraci-po-
32-roku-gramotnost 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceskam-po-32-letech-ubyva-gramotnost-rychleji-nez-
muzum_285367.html 

http://www.novinky.cz/domaci/315810-cesky-nad-32-let-ztraceji-gramotnost-rychleji-nez-muzi.html
http://www.novinky.cz/domaci/315810-cesky-nad-32-let-ztraceji-gramotnost-rychleji-nez-muzi.html
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60985650-oecd-narazila-na-svetovy-unikat-zeny-v-cesku-ztraci-po-32-roku-gramotnost
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60985650-oecd-narazila-na-svetovy-unikat-zeny-v-cesku-ztraci-po-32-roku-gramotnost
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceskam-po-32-letech-ubyva-gramotnost-rychleji-nez-muzum_285367.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceskam-po-32-letech-ubyva-gramotnost-rychleji-nez-muzum_285367.html


http://zpravy.tiscali.cz/ceskym-zenam-rapidne-ubyva-po-32-roku-gramotnost-218658 
Po skončení konference jsme v našem týmu vyhodnotili situaci (jak z hlediska toho, co přinesla 
konference, tak i z hlediska společenského kontextu) a rozhodli se pokusit se v dalších čtyřech 
létech uspořádat čtyři na sebe navazující a postupně gradující konference. Ty by vycházely z tradice 
i tradičního zaměření dosavadních konferencí a vyústily by v předložení projektu vzájemně 
provázaných reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. reforem v oblasti 
financování vzdělání, péče o zdraví, penzijního systému, ale i péče o rodinu apod.). A to 
v bezprostřední souvislosti s trendy zrodu ekonomiky založené na produktivních službách 
spojených s nabýváním a uchováním lidského kapitálu. 
Lze totiž předpokládat, že vláda či vlády, které budou působit po letošních mimořádných volbách, 
nebudou mít ani chuť ani schopnost připravit, nechat projít odbornou a veřejnou diskusí a na 
základě toho i prosadit reformy ve výše uvedených oblastech. Naléhavost těchto reforem přitom 
roste a jejich nezbytnost (i škodlivost důsledků jejich odkládání) se bude ukazovat stále zřetelněji. 
Patrně budeme opět svědky prosadit místo skutečných reforem tunely, tj. takové změny, které 
problémy v uvedených oblastech neřeší, ale umožňují vytěžit znační prostředky ve prospěch 
různých lobby. Dosavadní zkušenosti, odborný potenciál i rozsáhlé domácí i mezinárodní kontakty 
mohou přinést i potřebnou autoritu série konferencí i výsledného projektu. To zvyšuje šanci na to, 
že v návaznosti na volby, které patrně za čtyři roky, tj. v říjnu 2017 proběhnout, bude možno 
pozitivně ovlivnit programy politických stran již v době jejich přípravy. Tak, aby nedošlo k takové 
ideové (odborné, obsahové apod.) vyprázdněnosti, jak tomu je v těchto volbách a která se velmi 
rychle projeví neschopností vyrovnat se s reálnými problémy. Pro kvalifikovanou změnu 
vycházející z pochopení současného dění bude v tu dobu nejvyšší čas. 
Pracovní hypotéza, ze které může vycházet koncepce reforem (a která bude při přípravě dalšího 
ročníku i na samotné konferenci v roce 2014 podrobena kritické analýze), se může odvinout od 
následujícího schématu prezentovaného na konferenci: 

 
 
Tj. že zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených 
s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu, vytvoření zpětných vazeb mezi 
efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem 
přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení 
kvality života lidí. 
Modrá plocha představuje celoživotní příjem člověka, který odpovídá tomu, co vyprodukoval: 
- Tmavomodrá ve stávajícím typu ekonomického růstu. 
- Světlemodrá (jejíž obsah je na obrázku dvojnásobný) ekonomickému růstu v podmínkách, kdy se 
nejvýznamnější složkou ekonomiky stanou odvětví produktivních služeb, tj. odvětví spojená 
s nabývání, uplatňováním a uchováním lidského kapitálu (zejména vzdělání, péče o zdraví, ale 
kromě toho i vytváření absolventských sítí univerzit, péče o rodinu, relaxační a rekreační odvětví, 
kultura apod.) 

http://zpravy.tiscali.cz/ceskym-zenam-rapidne-ubyva-po-32-roku-gramotnost-218658


V ekonomice založené na produktivních službách je exponenciálně dynamický a současně trvale 
udržitelný růst naprosto reálný. Je to navíc růst, který nejenže nezatěžuje životní prostředí, ale 
naopak vede k odstraňování škod, které na něm byly napáchány. Je to dáno tím, že produkce 
lidských schopností znamená zejména zvyšování inovačních schopností člověka, tj. jeho schopnosti 
vytvářet vyšší užitky při radikálně se snižujícím množství přírodních vstupů. 
Odpověď na otázku, jak může být ekonomický růst (a obecně i společenský vývoj jako takový) 
velmi dynamický (dokonce exponenciálně dynamický) a současně trvale udržitelný (dlouhodobě 
neomezený) je naprosto zásadní. Běžnému vědomí (tomu, které se omezuje setrvačným viděním 
světa, které není dostatečně znalé toho, jak se historicky vyvíjely vize pozitivní vývoje společnosti, 
které není schopno nadhledu i určité fantazie) se zdá být požadavek exponenciálně dynamického 
růstu a současně trvalé udržitelnosti nespojitelný. Pro běžné vědomí něco takového není prostě 
možné. Ale ono to možné je. Svět je ve své podstatě neomezený i nevyčerpatelný a právě tak jsou 
neomezené i nevyčerpatelné naše možnosti jej poznávat a ovládat prostředí, ve kterém žijeme, 
rozšiřovat si okruh našeho vlivu a vyvíjet se v tomto světě. 
Představa o možnosti vzájemně spojit exponenciální ekonomický růst s trvalou udržitelností je 
v dnešním světě naprosto zásadní. Bez této představy totiž budou vítězit: 
- Buď globální konfrontační vize boje o přežití v rámci světa omezených zdrojů. 
- Nebo romanticko-revolučnímu snění o blížící se katastrofě, po překonání které dojde k podřízení 
všech lidí řízené redistribuci omezených zdrojů.   
 
Přejít od stávající ekonomiky k ekonomice produktivních služeb (která bývá nazývána nepřesně 
vzdělanostní ekonomikou, znalostní ekopnomikou apod.) je poměrně "snadné". "Stačí", aby se 
ekonomické efekty, které vznikají ve směrech uvedených na obrázku, vracely těm ekonomickým 
subjektům, které se o ně zasloužily. Tj. jak konkrétním lidem, tak i subjektům, které poskytují 
produktivní služby. (Slova "snadné" a "stačí" jsem dal záměrně do uvozovek, protože to je právě to 
nejsložitější.) Jinými slovy jde o to, aby ten, kdo např. poskytuje kvalitní vzdělávací služby vedoucí 
k vyššímu příjmu těch, kterým je poskytuje, z toho měl zdroj příjmů, podobně jako ten, kdo jeho 
služby využívá. A podobě v ostatních případech poskytování služeb spojených s výchovou dětí, 
omezováním nemocnosti apod. Pokud totiž takovou zpětnou vazbu nedokážeme vytvořit, 
nedokážeme novou ekonomiku, ekonomiku produktivní spotřeby odstartovat. Z vytvořených zdrojů 
totiž budou mít užitek ti, co vznik nové ekonomiky blokují, zatímco ti, kteří by byli sto novou 
ekonomiku prosadit, budou blokováni nedostatkem zdrojů pro svůj rozvoj.  
K prosazení nové ekonomiky je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích 
sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního 
pojištění).  
 
Mediální ohlasy na konferenci 
Na konferenci se akreditovalo sedm novinářů (tři ze společného listu). Na akci se osobně dostavilo 
šest novinářů, čtyři přímo na tiskovou konferenci. Sedmý si podklady vyžádal mailem. 
Do 18. 10. bylo zveřejněno šest článků, čtyři s klíčovým slovem Vysoká škola finanční a správní, 
dva s klíčovým slovem Petr Matějů (viz Příloha 2). Monitorovány jsou zpravodajské výstupy. 
Materiály byly také uveřejněny na webu www.ucitelske-listy.cz a www.rozhlas.cz 
(http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1270016). Radiožurnál příspěvek i vysílal. 
Zpravodajské výstupy budou zkontrolovány ještě po měsíci od konference (zachycení měsíčníků). 
 
Příloha: Tisková zpráva z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání pořádané 
Vysokou školou finanční a správní o. p. s. zveřejněná 10.10.2013: 
Tradice konferencí na téma lidský kapitál a investice do vzdělání sahá do roku 2003, kdy se konal 
první ročník. Každý ročník přichází s nějakou inovací. Loňské konference se tak zúčastnili 
odborníci z 18 zemí. Při přípravě letošního ročníku se nám naskytla možnost využít naší tradiční 
konference jako prvního odborného fóra, na kterém budou prezentovány a diskutovány výsledky 
mimořádně významného mezinárodního projektu OECD PIAAC (Programme for International 



Assessment of Adult Competencies) zaměřeného na formování kompetencí dospělých a jejich úlohu 
v životním úspěchu a na pracovním trhu. Projekt PIAAC navazuje na dřívější šetření funkční 
gramotnosti dospělých IALS/SIALS (International Adult Literacy Survey) z roku 1998, rovněž 
koordinovaný OECD. Česká republika participovala na obou těchto významných mezinárodních 
projektech, které významným způsobem přispívají k hlubšímu poznání procesů formování i 
zhodnocování lidského kapitálu.  
Šestnáctiletá tradice našich konferencí vedla zejména k následujícím závěrům: 
1. Reformy v odvětvích, která se podílejí na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu 
(zejména oblasti vzdělání a péče o zdraví) jsou nutnou podmínkou změn souvisejících se vznikem 
vzdělanostní společnosti. 
2. Tyto reformy, pokud mají být úspěšné, musejí být vzájemně propojeny jako komplex reforem v 
oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. musejí zahrnovat i reformu penzijního 
systému). 
3. Mimořádně významné místo v těchto reformách zaujímají reformy terciárního vzdělání, které 
hrají roli motoru reforem v ostatních oblastech. 
4. Skutečnost, že jsme svědky jak v ČR, tak i dalších zemích nezbytnost zásadních reforem obcházet 
dílčími či polovičatými opatřením, příp. dokonce reformy různým způsobem zneužívat, se projevuje 
ve zhoršujících se ekonomických i sociálních parametrech těch, zemí, v nichž k tomu dochází, a 
naléhavost dobře připravených hlubokých reforem ještě více zvyšuje.  
Z tohoto hlediska letošní konference navázala jak na závěry předcházejících ročníků, tak na čerstvě 
(tj. v 8. 10. 2013 v 11 hodin) oficiálně zveřejněná data z projektu PIAAC. Základní výsledky za 
Českou republiku v mezinárodním srovnání byly již prezentovány na tiskové konferenci pořádané 
MŠMT. Naše letošní konference je první, na které byly prezentovány výsledky analýz českých dat z 
projektu PIAAC zaměřené zejména na následující otázky: 
1. Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti?  
Ve vývoji sociálně-ekonomických nerovností v šancích na dosažení vyššího vzdělání nelze v 
dlouhodobé perspektivě identifikovat jednoznačný trend. Určitým překvapením je růst vlivu 
sociálně-ekonomického statusu výchozí rodiny na dosažení středního vzdělání s maturitou, který je s 
velikou pravděpodobností způsoben posilování negativní sociální výlučnosti středního vzdělání bez 
maturity (vyučení). V přechodu mezi střední a vysokou školou a šancích na dosažení 
vysokoškolského vzdělání hraje sociálně-ekonomický status výchozí rodiny významnou a bohužel 
stále stejnou, tj. poměrně silnou, roli. Jediná skutečně zřetelná změna v šancích na dosažení vyššího 
vzdělání, zejména vysokoškolského, se odehrála mezi muži a ženami. Zatímco na počátku 
sledovaného období (tj. zhruba před čtyřiceti lety) byly šance žen na dosažení vysokoškolského 
vzdělání mnohem nižší než šance mužů (u středoškolského vzdělání byly šance vyrovnané), v 
průběhu posledních dvaceti let došlo v tomto směru doslova k revoluci: ženy mají dnes ve srovnání 
s muži dvakrát větší šanci na dosažení středního vzdělání, v šancích na uskutečnění přechodu mezi 
středním a vysokoškolským vzděláním a na dosažení vysokoškolského vzdělání byl vývoj 
zvýhodňující ženy ještě výraznější: z poloviční šance žen ve srovnání s muži před čtyřiceti lety se 
poměr změnil na třikrát větší šance žen ve srovnání s muži.  
2. Co šetření PIAAC říká o formování kompetencí v ČR: vliv sociálního původu, pohlaví, vzdělání a 
věku na úroveň kompetencí. 
Podle očekávání jsou kompetence formovány jak dosaženým vzděláním, tak sociálním původem, 
přičemž určitý, nikoli však zásadní, vliv má i pohlaví. Poměrně překvapivé je však zjištění, že téměř 
dvě třetiny rozdílů v kompetencích v dospělém věku nelze připsat ani jednomu z těchto faktorů nebo 
jejich společnému působení. To tedy znamená, že kompetence se utváří v průběhu života pod vlivem 
jiných faktorů, které bychom mohli shrnout pod pojem "aktivní přístup k životu". K zajímavým 
zjištěním patří i to, že vliv vzdělání matky na dosažené vzdělání i kompetence je celkově silnější než 
vliv vzdělání otce.  
Pokud jde o vliv pohlaví, analýza prokázala, že ženy sice ve srovnání s muži dosahují poněkud nižší 
celkové hladiny kompetencí, vedle tohoto obecného vlivu se ale prosazují některé specifické vlivy, 
jmenovitě určitá převaha žen nad muži v čtenářské gramotnosti a mírná převaha mužů nad ženami 



v numerické gramotnosti. Rozhodně ale nejde o rozdíly natolik veliké, abychom je mohli 
interpretovat jako zásadní.  
Vliv věku na kompetence je poměrně robustní a je složen ze dvou zřetelných trendů: prvním je 
postupné zvyšování hladiny kompetencí až do věku zhruba 32 let, kdy dochází k obratu a začíná 
trend "vyhasínání" kompetencí. Ačkoli u jednotlivých domén kompetencí se zjištěné trendy liší podle 
pohlaví, lze konstatovat, že jde o trendy poměrně robustní, které samozřejmě závisí na průběhu 
vzdělávací dráhy a na životních "strategiích", které pokles kompetencí spojený se stárnutím 
zpomalují. 
3. Jak kompetence fungují na trhu práce: vliv kompetencí na sociálně-ekonomický status povolání a 
příjmy. 
Projekt PIAAC je unikátní mimo jiné v tom, že umožňuje ukázat jakou roli v pracovní kariéře a 
příjmech hraje nejen formální vzdělání (to umožňuje prakticky každý seriózní výzkum), ale i 
samotné kompetence. Zde výzkum dochází k poměrně překvapivému závěru, že přímé zhodnocení 
kompetencí v získání zaměstnání s vyšším sociálně-ekonomickým statusem nebo ve výši výdělků je 
velmi slabé. Rozhodující roli zde totiž hraje dosažené vzdělání, které jednotlivé kompetence rozvíjí a 
funguje pro potenciální i aktuální zaměstnavatele jako "signál" existence určité úrovně kompetencí. 
Jinak řečeno, určité schopnosti umožňují přístup do vyšších stupňů vzdělání, podporují vstřebávání 
a aplikaci poznatků, které dále podněcují rozvoj kompetencí a jejich kapitalizaci v kariéře a 
výdělcích.  
Nejostřeji sledovanou optiku diferenciace výdělků však představuje v současnosti pohlaví. Analýza 
dat PIAAC v širším kontextu vztahů sice potvrzuje příjmové znevýhodnění žen, na druhé straně ale 
ukazuje v čase stále silnější znevýhodnění mužů v přístupu k vyššímu vzdělání. Je ovšem pravda, že 
při stejných charakteristikách jsou výdělky žen nižší než výdělky mužů, přičemž platové 
znevýhodnění žen se pohybuje v rozmezí 20-30 %.  
Výzkumná data rovněž ukazují, že jak formování kompetencí, tak jejich kapitalizace v náročnějším 
zaměstnání a vyšším výdělku neprobíhá u mužů a žen podle stejných "vzorců". Ženy ve srovnání s 
muži lépe zhodnocují kulturní kapitál výchozí rodiny a silněji u nich působí "askriptivní" (poziční) 
mechanismy. To se projevuje ve slabším vlivu vzdělání na kompetence i výdělek, a také ve slabším 
vlivu kompetencí na sociálně-ekonomický status zaměstnání, který je kompenzován silnějším vlivem 
statusu zaměstnání na výdělek. U mužů jsou při celkově slabší determinaci výdělků silněji vyvinuté 
"zásluhové" mechanismy: vzdělání silněji působí na kompetence (zejména numerické), sociálně-
ekonomický status zaměstnání i na výdělek, zatímco vliv sociálně-ekonomického statusu zaměstnání 
na výdělek je slabší.  
Ani tato poměrně již detailní data však zatím neumožňují potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, podle nichž 
jsou nižší příjmy žen způsobeny diskriminačními mechanismy, resp. vyvrátit nebo potvrdit 
konkurenční tvrzení, jež tyto rozdíly vysvětlují existencí odlišných motivací a preferencí. Je nanejvýš 
pravděpodobné, že svoji platnost si uchovají oba výklady – diskriminační i motivační.  Výsledky 
nicméně naznačují, že v historickém čase jsou u nás muži stále více znevýhodňováni v přístupu k 
vyššímu vzdělání, pakliže ho však dosáhnou, odnášejí si z něho ve srovnání se ženami poněkud lepší 
"výbavu" měřitelných kompetencí a tudíž i větší šanci na kapitalizaci dosaženého vzdělání ve 
výdělcích. 
Závěrem: 
Navazující jednání konference se zaměřilo na problematiku využití analýzy dat z hlediska prokázání 
nezbytnosti reforem v odvětvích podílejících se na nabývání, uchování a uplatnění lidského 
kapitálu, dále pak vytipování priorit a navržení konkrétních cest jejich provedení v podmínkách ČR 
i dalších zemí.  
Konference současně ukázala, že v  mediální prezentaci některých důležitých témat z oblasti 
lidských zdrojů převládají zakořeněné stereotypy, které již neplatí, nebo přinejmenším neplatí v 
míře, v jaké jsou stále používány. Jde například tvrzení o znevýhodnění (diskriminaci) žen ve 
vzdělávacím systému a v přístupu k vyššímu vzdělání, výklad nižších mezd žen ve srovnání s muži 
jednoznačně jako důsledek tzv. "genderové" diskriminace, zpochybňování vhodnosti propojování 
studia a rodičovství, atd. Mezinárodní projekt PIAAC řadu z těchto stereotypů již zpochybnil, 



mnohé ještě na solidní analýzu čekají. Významným zdrojem informací budou mezinárodní data z 
projektu PIAAC , která budeme mít možnost analyzovat až nyní po jejich uvolnění pro jednotlivé 
národní týmy. 
prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., děkan Fakulty sociálních studií VŠFS 
doc. Radim Valenčík, CSc., proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS 
 
  
  
Program konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2013 
 
9.30 - 10.00 Registrace  
 
10.00 - 10.15 Zahájení: B. Šenkýřová 
 
10.15 - 12.15  Plenární zasedání: Kompetence a vzdělanostní nerovnosti - hlavní výsledky  
  z  projektu OECD PIAAC: kompetence a vzdělanostní nerovnosti 
o P. Matějů: Formování lidského kapitálu: sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve 
světle nových dat.  
o J. Večerník, M. Mysíková a P. Matějů: Kompetence: chybějící článek ve vysvětlení 
příjmové diferenciace v České republice.  
o P. Anýžová:  Vývoj vzdělanostních nerovností v ČR ve světle dat z projektů OECD SIALS 
a PIAAC. 
o N. Simonová, T. Katrňák a L. Fónadová: Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií 
maximálně udržované nerovnosti a efektivně udržované nerovnosti v českém středním vzdělávání v 
první dekádě 21. století. 
o Diskuse 
 
11.00 - 12.15 English Section I 
o I. Jindřichovká, D. Kubíčková: Social Responsibilities of the Businessman: 60 years after 
o S. Ferenčíková: Generation Y: main managerial and educational challenges  
o V. Čechák: Diverzification of University Education (Institutions, Programmes) Seen from 
the University Law 
o M. Krejčí, N. Petrů: The Quality of Higher Education as a Prerequisite for a Successful 
Career Start 
o M. Hlavnička: Recruitment Process with the help of Talent Management - University and 
Company Cooperation     
o Discussion 
 
12.15 - 13.15 Oběd (paralelně proběhne tisková konference - P. Matějů, R. Valenčík) 
 
13.15 - 15.30 English Section II 
o Z. Elmi, K. Roostaei: The Effect of Human capital on Female Labor Force Participation 
Rate: The case study of Iran  
o Z. H. Khusainova, Y. S. Ibadildinov: Features of health system development in Kazakhstan 
and the problem of a complex assessment of social and economic benefits of public health policy  
o Z. M. Zhartay: Formation and development of economy of knowledge and Kazakhstan’s 
feature  
o G. A. Raikhanova: Industry improvement and innovations in Kazakhstan  
o N. N. Eskendir, В. N. Akmoldina: Social mechanism of state regulation of a labor market 
o J. Vostatek: Pension Saving: Fiscal & Investment Illusions & Lies 
o Discussion 
 



13.15 - 15.30  Sekce I: Reformy v oblasti vzdělání v kontextu reforem dalších systémů   
 sociálního investování a sociálního pojištění v ČR a dalších zemích 
o J.  A. Jirásek Nejlepšího učitele do naší školy 
o H. Beranová,  O. Němec: Kvalita pracovního života v evropském a celosvětovém kontextu 
o P. Wawrosz, O. Procházka, V. Cahová: Je nejvíce inovativní firma světa vskutku úspěšná v 
procesních inovacích?    
o R. Valenčík: Ocenění efektů vzdělání a péče o zdraví  
o S. Weidnerová: Děti nebo studium: nový pohled na staré téma? 
o M. Blahout, P. Wawrosz: Problematika vysokého školství. 
o A. Klesla: K otázce zdravého životního stylu. 
o V. Pavlát: Několik poznámek ke kvalitě vzdělání 
o Diskuse 
 
15.30 - 15.45  Cofeebreak 
 
15.45 - 17.00 Sekce II: Reformy v oblasti vzdělání v kontextu reforem dalších systémů   
 sociálního investování a sociálního pojištění v ČR a dalších zemích 
o J. Blaha: Vzdělávání  a  výchova  studentů  vysokých škol 
o J. Mertl: The concepts of  stewardship a governance in health care 
o K. Maršíková: Význam terciárního vzdělávání na příkladu dat vybraných ekonomických VŠ 
v ČR 
o J. Mihola, I. Turková, T. Listopad: Intenzita a extenzita vybraných zemí EU 
o J. Janoš: Co je Národní soustava kvalifikací? 
o L. Žák: Kde vzít a nekrást? 
 
15.45 - 17.00 Studentské sekce: Problematika: Jak financovat vysoké školy? Se školným,  
 nebo bez školného? Je školné zločin na mladých lidech, nebo záchrana   
 vysokého školství? Co je a co není školné? 
o T. Kosička: Možnosti a meze vzdělávání některých skupin obyvatelstva  
o M. Blahout: Problematika vysokého školství. 
o L. Novotný: Student a financování vysokých škol 
o V. Leinweber: Oligopolní hráči v sektoru výroby a prodeje letadel 
o V. Zažímal: Potřebujeme veřejné školství?  
o T. Listopad: Trajektorie vývoje T-Mobile Czech Republic  
o S. Krasnov: Přínos vzdělání v různých obdobích života - reflexe vlastních zkušeností 
 
17.00  Ukončení konference 
 

Afilace:  
Sborník byl zpracován s využitím prostředků projektu specifického výzkumu „Využití teorie při 
analýze konfliktů zájmů při realizaci reforem v oblasti sociálního pojištění a sociálního investování“ 
řešeného na Vysoké škole finanční a správní o. p. s. 
Některé z příspěvků (tak, jak je to v nich jednotlivě vyznačeno) byly zpracovány s využitím 
prostředků z dalších projektů specifického výzkumu a projektů Interní grantové agentury řešených 
na Vysoké škole finanční a správní o. p. s. 
 
Poznámka editora 
Články označené (R) prošly úspěšně recezním řízením a jsou zařazeny jako články v recenzovaném 
sborníku. 
 
 



English Section 
 
1 SOCIAL RESPONSIBILITIES OF THE BUSINESSMAN: 60 
YEARS AFTER (R) 
 
Irena Jindrichovska, Šárka Kocmanova, Dana Kubickova 
 
Abstract  
Back in 1953 american professor H. R. Bowen has published a long essay on the responsibilities of 
business and its role in society. Ever since that time there was somewhat truncated discussion on the 
role of business in society discussing the conflict between efficiency and profit generating on one 
side and responsibilities to outside environment (people, nature, community) on the other.  Are 
there any significant changes in position of business in the 21st century? Are there any new avenues 
improving the position of members of society in relation to businesses? Are the society and 
business cooperating partners or competitors? What is the impact of business on society? 
Our contribution aims to bring some insight to this discussion in providing the comparison of the 
original ideals of H.R. Bowen with today´s modern views and practices of corporate social 
responsibility. The role of business has important implications for business policy especially in 
smaller countries, where the role of state fades in comparison to powerful international 
conglomerates.  
 
Keywords:  Role of business in society, CSR, Responsibilities of business, triple bottom line, 
sustainability, 
 
JEL Codes: A13, A11, O1, O2 

 
INTRODUCTION  
Corporate social responsibilities were defined in 1953 by H.R. Bowen (1953) as "the obligations of 
businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action 
which are desirable in terms of the objectives and values of our society" (Bowen, 1953, p. 6). At the 
time, corporate social obligation was linked to the power that business holds in society. This point 
was later stressed by other authors, e.g. Davis (1960) who described business social responsibilities 
as "the businessman's decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm's 
direct economic or technical interest… which need to be commensurate with the company’s social 
power" (Davis , 960, 70 and 76)    
Another important reference addressing specifically social behaviour (social audit) of companies 
appeared in the early 1960s in a book by Goyder (1961) entitled "The Responsible Company". 
Goyder referred to various activities in the mid and late 1950s and suggested that social audit could 
provide a management tool, which could offer stakeholders a platform for challenging and 
influencing companies. The idea of social audit was repeated again in recent Czech literature e.g. 
Etické řízení ve firmě by Putnova et al (2007). 
However, on-going discussions called also for opposite views to the notion that companies should 
have any social responsibilities. Authors have claimed that following social interests will divert 
attention from the primary economic objectives. The most well known proponent of this stream was 
well known and respected economist Milton Friedman who stated in 1962 in his work Capitalism 
and Freedom, that “Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of our free 
society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as 
much money for their stockholders as possible” Friedman (1962, pp. 133-134.  
  



 
1 UNDERSTANDING CSR 
In a broader sense the notion of corporate social responsibility refers generally to:  
(a) an expectation that business is accountable to society (Bowen, 1953, Carroll 1979) and 
responsible for society - in the sense of compensating for negative externalities and contributing to 
social welfare (e.g. Crouch 2006, Arrow 1974);  
(b) the expectation that business conducts itself in a responsible fashion (Carroll 1979); and more 
specifically  
(c) the enhancement of stakeholder relationships through the management of the corporation - 
society interface (Barnett, 2007; Gond and Matten, 2007; Freeman, 1984). 
 
Moon and Gond (2011) focused to definitions that have varied together with the concepts used to 
describe the social phenomena corresponding to CSR. Although these transformations usually 
reflect sound conceptual developments (Wood, 1991; Carroll, 2008) or changes in managerial 
practices and visions, they also reveal the fashions influencing management behaviour. They 
show that a company follows the cycle of consulting and managerial fads and fashions 
(Abrahamson 1996, den Hond, de Bakker and Neergard, 2007). In recent years this phenomenon 
has transpired as “zeitgeist” movement”. “Zeitgeist” means “the spirit of the times” and recently 
spirit of the time is represented as sustainability movement. 
 
2 DRIVES AND TRENDS IN CSR 
 
Baker (2012) analysed the drivers that characterize the current trends and showed where they are 
leading. Human numbers are growing faster, and the impact of our activities is being felt in more 
areas. He found these three important tendencies. 
First - attitudes to business and its relationship to society are changed and shaped by outside 
events. These can be demonstrations of social problems that substantially change the 
environment within which companies operate. These problems are partially or wholly caused by 
business activities, or which businesses are likely partners in finding solutions. These can be as 
diverse as extreme climate events raising the profile and public concern about climate change, right 
through to a run of incidences of corporate corruption. Businesses are called upon to change 
behaviours or solve problems because of something external to them. 
Some companies are now starting to focus their aim on the engagement side. Since customers, 
employees and suppliers generally don't read reports, companies are beginning to experiment with 
another ways to raise public interest. To motivate stakeholders to engage with the company to 
inform about what it's doing. 
Second - expert practitioners have a vision about how should sustainable business operate, and thus 
develop new ideas based on past experience, trying to implement these within the business. This 
defines how businesses focus their activities when the attention is not particularly devoted to them. 
Thus they define CSR as being about philanthropy, or environmental management, or core 
purpose and the business model. 
More companies begin to understand the challenge that faces us in terms of sustainability, and they 
implement various measures appropriate for their business model.  
There is a central dilemma on the current model: If a company does very well, does its activity 
automatically result in damage to the environment? Is the achievement of a positive outcome 
something the company has to work hard to achieve in spite of your business process? Or can such 
business model exist, where the better the social outcome is achieves, the better the business 
does in terms of profit? 
Third - outside agencies create a vision for the achievement of future goals, and actively recruit 
businesses and partners.  
CSR Executives have been asking whether they are part of a proper professional discipline or not. 
This concept has its pros and cons. An acknowledged profession can establish standards of 



expertise for those entrusted by companies with this important responsibility. The CSR “profession” 
can gain respect within corporations and increase the authority of its importance among other 
executive managers. 
The potential minuses come because of the negatives that come with professionalization. 
Professions usually create for themselves a series of incentives, rules, codes and standards that lead 
to somewhat irrational motivations. In particular, every profession builds its own jargon and 
sense of exclusivity - which is part of communicating to the rest of the world that this is a real area 
of expertise that ordinary mortals can't hope to understand. 
 
Companies are pragmatic entities that are used to defining themselves around adaptability to 
change. That makes them almost uniquely suited to responding to global environmental challenges.  
Compared to pragmatic companies governments and government authorities are struggling in this 
regard. The global economic situation has placed many governments in defensive positions where 
their citizens are holding them responsible for the fact that suddenly they can no longer afford the 
things they used to be able to. It is a difficult backdrop to take bold action in an area that many 
people will believe to be separate and disconnected to their current discomfort. And the fact that it 
isn't disconnected at all makes no difference if that's what people believe, e.g. Baker, 2012. 
 
In a recent study of Mohin, 2012 the author deals with the Top 10 trends in CSR. For 2012 and he 
claims that, the pressure for ever increasing levels of transparency and disclosure will build in 2012. 
Last year, according to CorporateRegister.com1, more than 5,500 companies around the world 
issued sustainability reports, up from about 800 a decade ago. All the big four accounting firms 
are expanding their practices to audit all of these disclosures and are also sponsoring the 
expanded fourth edition of the Global Reporting Initiative Guidelines, which outline standard CSR 
disclosures. (See also Jindrichovska et. al. 2013 and Purcarea et al 2013)  
It has been observed that there is the connection between CSR and engagement of employees. 
This trend continues to grow. Recent study of McDougall from Hewitt & Associates (2010) 
measured the effect of CSR at 230 companies with more than 100,000 employees and found that the 
more a company actively pursues worthy environmental and/or social efforts, the more engaged its 
employees are.  
Related issue of sustainability was researched by the Society for Human Resources Management 
(2010). This research compared companies that have strong sustainability programs with 
companies that have poor ones and found that in the former morale was  55% better, business 
process were 43% more efficient, public image was 43%  stronger, and employee loyalty was 38% 
better. Add to all that the fact that companies with highly engaged employees have three times the 
operating margin (Towers and Watson, 2012) and four times the earnings per share  compared to of 
companies with low engagement (Gallup, 2012). 
Crane and Matten (2013) analysed the Top 5 CSR trends for 2013. One of the basic principles of 
the CSR movement in business has been it being voluntary and meeting social expectations above 
and beyond the law. This sounded good and no doubt many companies have done well in this 
regard. But after four years of on-going (and new) financial crises all over the world and some of 
the more recent scandals it is also fair to say that business has enjoyed a rather long lack of strict 
regulations the last decades, thanks to deregulation and globalisation. The fallout of the tax evasion 
scandal in the UK or the BP disaster in the US however has shown that governments are no longer 
all that happy to just take ethical business behaviour on trust alone. Just to name a few most visible 
scandals starting with Enron in 2002. 2  
Flemming and Jones (2013) criticize the recent CSR approach based on case studies and claim that 
by this activity companies try to gain legitimacy from their consumers and employees, in 

                                                           
1 For more details please see  http://www.corporateregister.com/members/join/ 
 
2 List of recent most visible and discontenting scandals is in appendix 1  
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continuation of their profit maximizing behaviour. By examining CSR in the context of the political 
economy of late capitalism, the book puts the emphasis back on the fact that most large 
corporations are fundamentally driven by profit maximization, and use CSR activities as 
another tool to reach this goal. The CSR activities do not question the unsustainable corporate 
practices but turn to the vehicle that supports such practices. 
Further in this direction authors claim that it cannot be overlooked that CSR fatigue is spreading far 
and wide. Not only has CSR been totally ‘incorporated’ and has become a mainstream practice for 
most large businesses. Furthermore and more importantly, it has also not prevented the scandals 
we had the opportunity of talking about. After all, most of the offenders actively performing in 
those incidents, including the major banks at the heart of the financial crisis, all have very much to 
tell us on their websites about the wonderful things they are doing in the CSR, sustainability or 
corporate citizenship area!. 
One trend then we can now observe and which will continue to shape CSR practices is a move 
towards the core value creation of business. This may not be as comprehensive as Unilever’s 
Sustainable Living Plan3, but it will certainly shape CSR instruments. The latest G4 revision of the 
reporting guidelines by the GRI (Global Reporting Initiative, 2013), for instance, will move CSR 
related reporting away from being a separate ‘side show’ to becoming an integrated part of the 
financial reporting of companies. 
 
3 CONTEXT AND INTERRELATION OF BUSINESS ETHIC AND CSR 
From theoretical and applied works it transpires that there is no doubt that ethical behaviour 
remains a standing stone of Corporate Social Responsibility. News reports are an important source 
of information about society and the textual analysis of these allows the measurement of the 
importance of key events and concepts (Montes-y-Gomez et al., 2001). Business ethics is described 
as part of a ‘veritable explosion of concepts that aim to explain what the proper role of business in 
society should be’ that includes terms such as corporate citizenship, corporate social responsibility, 
and sustainable development (Preuss, 2008). This explosion of terminology is a result of the 
widening concern of business studies to include social and environmental dimensions alongside the 
traditional economic concerns.  
 
Barkemeyer et al (2010) analysed 62 international newspapers from 1990-2008 with regards to the 
content of two samples of articles containing the term business ethics comprising of 100 newspaper 
articles spread over an 18-year period from a sample of US and UK. Their research presents an 
analysis of the representation of business ethics within the media as a mechanism to track this 
evolution over time and within different regional contexts.  
Authors examined the framing of business ethics over time and in specific contexts as represented 
by media coverage, as surrogate measure of the penetration of business ethics concepts into society. 
They aimed to explore a longitudinal analysis of the relationship between the use of the term 
business ethics in society and associated concepts such as corporate accountability and citizenship. 
They also examined the coverage of business ethics from different regional perspectives; and 
analysed the content of business ethics reporting within a US and UK context. Their conclusions 
explained that business ethics as a concept has a base level of coverage within society that has not 
significantly increased over the last 18 years. This coverage tends to reflect coverage of financial 
management topics though some regions (such as the UK) may be broadening this to include topics 
associated with sustainability.   
There are clear increases in the level of coverage of sustainability topics and it may be that business 
ethics is being subsumed into this theme and now is known by a different terminology. There are 
significant events  in the business world that are seen to be defining moments in business ethics, 
such as Enron, that have an immediate impact, and in this case also policy implications. But even 
these do not make a discernible impact on the overall trends in business ethics coverage. There are 
                                                           
3 For more details please see  http://www.unilever.com/sustainable-living/ accessed on 6.10.2013 
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clear regional differences in the level of business ethics penetration into society as reflected by 
media coverage and the US/UK sample suggests that business ethics also covers very different 
topics. 
 
CONCLUSION  
Our paper set out to answer a key question regarding the link between the original ideas of CSR and 
business ethics ant its demonstrations as they are understood today. Original ideals of Corporate 
Social Responsibility were without any doubt based on virtues of ethics; however, recent 
development in the corporate sector does not seem to be necessary in line with the merit of socially 
responsible corporate behaviour defined as: …going over and above the stated law and beyond 
duties.  
In our study we have identified that CSR is understood as the company being accountable to 
society, and responsible for society, conducting itself in a responsible fashion and actively 
managing of the corporation - society interface. 
In the real world setting the behaviour of corporate management is influenced by fashions. 
Companies are rarional entities and therefore attitudes to business and its relationship to society are 
changed and shaped by outside events wo thich they speedily adapt. In recent years the big 
comanies tend to define CSR as being about philanthropy, or environmental management, which 
is becoming the core purpose and their business model.  
Companies face a dilemma in their current business model: Does the company by its business 
activities necessarily damage the environment (and social environment)? Can such business model 
exist, where the better the social outcome is achieved, the better the business does in terms of 
profit? 
Big corporations are nowadays hiring CSR executives and all the big four accounting firms are 
expanding their practices to audit this region of corporate performance. CSR activity shrinks to the 
“improved reporting effort”.  
In recent year we can see some reservation to CSR reporting. CSR reporting has now become a 
standard which does not prevent corporate scandals - many firms and banks directly responsible for 
recent financial crisis and scandals have very well elaborated sustainability reports. This feature has 
been identified as so called “CSR fatigue”. This resulted from the popularity and speedy 
standardization of the whole procedure and using the tool of CSR as another promotion tool of the 
business impressing employees and customers. 
Even though the idea of CSR might have been originally based on virtues and on the notion to bring 
corporations closer to society and make the viable part of community. The literature showed us that 
there are different perspectives on this topic. The imminent goal is the consequence of corporate 
behaviour and its external impact, which depends on the mental settings and behaviour of corporate 
management. 
Our outcome and conclusion is that it is a time to skip all the fashions and fancy buzzwords trying 
to make an impact talking about business sustainability and environmental responsibility and return 
to the plain original ideas or corporate ethics and return to the simple formulation going over and 
above the stated law and beyond duties.  And simply make the companies and company 
management responsible for the consequences of their business activities in the place, where they 
operate. This pressure must necessarily start with international giants, who do not have a partner in 
small economies and local communities where they conduct their business.  
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Appendix 1 
List of recent selected corporate scandals: 
1. Enron scandal: 
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/enron.html?q=enron.html 
2. Parmalat: 
http://www.corporatenarc.com/parmalatscandal.php 
3. WorldCom: 
http://www.associatedcontent.com/article/162656/worldcom_scandal_a_look_back_at_one.html 
4. Northern Rock: 
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http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2815859/Why-Northern-Rock-was-doomed-to-
fail.html 
5 Lehman Brothers: 
http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-
collapse.asp#axzz2KmBc4Bax 
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2 GENERATION Y: MAIN MANAGERIAL AND 
EDUCATIONAL CHALLENGES (R) 
 
 
Soňa Ferenčíková 
 
Abstract. The author study the comprehension of the different generations on the labor market, 
characteristics of Generation Y and main managerial challenges this generation brings to the labor 
market. Generation Y requests different HR policies by the management and the author and her 
team studied the understanding of this fact on the sample of the foreign-invested companies in 
Slovakia. The main research questions were how the companies view the generations X and Y, 
what kind of differences among them they identified, and if they have found them appealing enough 
for the corresponding reactions in their HR policies. The conclusion of the study was that even 
though the majority of the surveyed companies and participants see significant differences among 
generations, only less than two thirds of the sample are adjusting their HR policies to the changed 
conditions on the labor market. The case of a successful company considering the differences 
among the generations is presented as an example of the new approach because the author believes 
that the ignorance of the generation differences can create a potential danger for the business 
success in the future.  
 
Key words: Generation Y, human resource management 
 
 
INTRODUCTION  
The researchers and practitioners usually agree that currently there are four generations in the 
workplace: silent generation or traditionalists in their 60’s, baby boom generation in mid 40‘s – 60’s 
(or born in 1946 – 1964) , Generation X in their early 30’s - mid 40’s (born in 1965-1980), and 
generation Y born in 1981 - 2000.  
Generation Y, being the newest generation, is the least understood generation although researchers, 
demographers, recruiters, HR managers and other groups have formed initial impressions and 
continue to refine them. The majority of managers in the workforce come from the baby boom 
generation and Generation X and they are accustomed to managing other baby boomers or 
Generation X members. The generational gap poses challenges for supervisors and managers to 
effectively motivate and inspire Generation Y members whose workplace values and beliefs differ 
from that of their elders. A very similar situation exists in the business education as well – teachers 
are coming from traditionalists, mostly baby boomers (given the age structure of univesrity teachers 
for example in our country), and relatively rarely even from GenerationX. 



Generation X is usually described as the generation following the baby boomers and born between 
1965 - 1980 (or in some literature 1961 and 1979). The term is based on a novel by Douglas 
Coupland, Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), a book about young adults trying 
to discover themselves in society. Terri Nagle (1999) describes Generation X as, “the most ignored, 
misunderstood, and disheartened generation that our country has seen in a long time.” This 
generation grew up during the beginning of the technology era. Home computers and the internet 
became widely used by households everywhere. Generation X learned how to avoid the mistakes of 
their parents and grow into a generation who values education, good jobs, hard work, good salaries 
and generally, the power of money. These characteristics are quite different than Generation Y.  
Generation Y is widely known as the generation born between 1980 and 2000. This generation is 
confident, independent, and goal-oriented. Although, technology advances began in the Gen X era, 
Generation Y was born into technology and often knows more about the digital world than their 
teachers and parents. The enhanced technological knowledge has launched this generation into an 
era that is accessible everywhere to anyone. Generation Y has high self-esteem; they are the trophy 
generation that allows every child to get a medal or praise, leaving no one behind (Meier – Crocker,  
2010). 
 
The values and beliefs of these generations suggest different ideals in the workplace. Generation X 
believes, “work is a thing you do to have a life (work doesn‟t define their life),” (Nagle, 1999). 
Generation Y on the other hand seems to want a work-life balance with flexibility to define who 
they are in their job. Generation Y presents a challenge to the educators, but especially managers 
who must train and motivate this next generation of employees so that their strengths become a 
benefit to the company. Being able to understand new generations as they move into the work force 
will continue to be an adjustment for managers for years to come. To be successful in the future, it 
will be important for companies and managers to understand these new employees. 
Therefore we have decided to study the comprehension of the fact that there are different 
generations on the labor market, eventually requesting different HR policies. Our target group was 
large foreign-invested companies in Slovakia. We were interested how the companies surveyed 
view the generations X and Y, what kind of differences among them they identified in their 
companies, and if they have found these differences appealing enough for the corresponding actions 
in their HR policies (Ferencikova et al., 2013) 
 
1 MAIN MANAGERIAL AND EDUCATIONAL CHALLENGES OF GENERATION Y 
 
 Nearly all Generation Y research to date focused on characteristics and features drawn from a 
population still in the midst of the educational system. The research of Meier et al. (Meier – 
Crocker,  2010) specifically targets Generation Y that have been in the workforce for a few years 
and therefore we can use it as a kind of reference and introduction for our own research.  Data 
collection incorporated current technologies such as the social networking website Facebook to 
invite age-appropriate respondents to participate in this study. The data analysis focuses on those 
workplace issues that act as motivators or de-motivators for this generation. The major conclusion 
of this research can be summarizes as follows:  



As Gen Y enters the work force, they have higher expectations and radically different goals than 
Generation X. The main difference is that the education levels and experiences of Generation Y are 
unmatched by any other generation. Gen Y requires continuing training and education, sufficient 
responsibility, flexibility, and personals goals from their employer. A few ways for managers to 
motivate Generation Y workers is through management style, work relationships, work flexibility, 
and compensation. Management style was among the top motivational characteristics that Gen Y 
was interested in from an employer. They wish to be treated on an individual basis and 
acknowledged, whether it is positive or negative, they wis to have freedom to work as they like to 
do. They do do not want a manager telling them what to do at every second, but they do desire 
regular feedback. They prefer a guiding hand to a micromanager. Gen Y needs be motivated 
through constant reward and recognition and it has to be done quickly. This is also valid at schools 
– for those who educate this generation, the must is a constant feedback, rewards, and appreciation. 
Gen Y is coming into the workforce with high expectations of their managers. They expect their 
managers to have all the answers and be as educated as themselves. Gen Y expects their managers 
adapt with them and leave the “old school” practices behind. They believe they should be learning 
new practices and not having to teach them to their managers. If this is the truth for managers, this 
is also the truth at schools – a very similar characteristics are required from teachers, instructors, 
educators, professors etc.  
A very important role for managers is to create mentorships within the company. This allows the 
senior employees to reach out to the Gen Y employees and offer them advice and counseling in a 
new environment. This generation that can remain happy without seeing the significance of their 
work. Never seeing the end results of their work leaves them frustrated and unmotivated. This is 
why communication is one of the most important aspects of dealing with Gen Y. If they feel their 
job has a sense of purpose, they stay motivated and open to direction and leadership from mentors. 
For the educators, the message is very similar – never ask for the assignment that do not have the 
sense in the view of this generation. They can study different issues, but they need to learn from this 
study, they need to deepen their understanding, they need to learn the best and worst practices and 
think about that how to apply them in their practice, job and life. Gen Y craves continued education 
from their colleagues. The best of them seek challenging tasks and have a desire to gain knowledge 
by working with the employees around them. Gen Ys are usually not afraid to join group 
discussions. The educators can very easily use this feature of Gen Y at schools, however the major 
problem in this area may result from facilitating the discussions when some members of the group 
are more active than the other ones, or if they have such an obsession for the discussion that can do 
it without time barriers. Managing the discussion of this generation has become a mastery. 
Gen Y grew up multi-tasking in multiple aspects of life. They generally crave goals that allow them 
to complete and job quickly and move on to the next. Every goal accomplished is a small step to a 
larger goal they have in life. Along with goals, upon entering the workforce, Gen Y is ready for 
responsibility.  
 
Another very important issue for the Gen Y is work environment. A company‟s work environment 
has risen to the top of many lists as a reason for choosing a company to work for.  Generation Y is 
not looking for a company where they sit in a cubicle everyday from 8-5 and have no 
communication with fellow employees. Gen Y is looking for a place where they will be successful, 
while having a good time. Many companies have taken advantage of this by reaching out to Gen Y 
employees and making them feel comfortable in a working environment by placing small cafeterias, 
resting space, gym and fitness centers, games centers in their buildings. Implication for the 
education is following: they want to study and to have fun at the same time. Professors can meet 
this expectations by changing the activites, offering the variety approaches and of course, by 
choosing appropriate teaching style. 
Flexibility in the workplace is also very important to Gen Y. They expect flexible summer hours, to 
be able to work from home, and paid time off if they were forced to work beyond their normal 
hours. This generation is one that is more open to working anywhere at any time compared to any 



generation we have seen before. Business travel has become a normal part of their lives with all the 
technological advances in the 21st century. They have no problem working away from home where 
previous generations have always hesitated. However, while they easily accept traveling and being 
away, they also expect to be compensated for it.  
Generation Y wants even more flexibility in the work/life balance, compared to Gen X. Not only 
are they seeking a good work/life balance, but they enjoy company outings that benefit both the 
business and social side of work. Building on the lifestyle benefits, managers can reach out to 
Generation Y, understanding that with new technology work can be mobile. The office environment 
has changed and many people opt to work at home to maintain their work/life balance. Technology 
has been the key to making work/life balance more acceptable and easier to attain. Managers that 
allow their employees to think freely and work as they please, may get better results, than if they 
were to lay a firm hand on the employees.  
 
Another important issue is the compensation: The difference in Gen Y is that they not only expect 
to move up through a company quickly, they demand it. They prefer a job that recognizes 
performance and not tenure.  Gen Y employees list high salary, good benefits, and other 
compensation as a motivational characteristic of their job. They expect to receive medical 
insurance, paid holidays, ample paid vacation, and other perks from their employers. They have no 
problem moving on somewhere that will offer them what they want. Dedication to one company is 
fast becoming an idea of the past with Gen Y.   
Understanding how to manage the different traits of each generation is the most important step for 
managers to create a positive working environment for every employee. The most foreseeable 
problem that Gen Y will continue to encounter for the years to come is the technology differences.  
Gen Y prefers to email or call, instead of face to face meetings. Although, technology makes things 
simple, sometimes the best way to establish B2B relationships is through the old fashioned face to 
face meeting. Technology has created a large barrier between many of the workers in today‟s 
society.  Generation Y  were born into the technology era and the use of technology is an integrated 
part of their lives. This generation has far surpased thier parents and teachers in the technology 
world, and we the teachers, are often becoming the students of our students. They appreciate 
assignements where they can use the latest technology and the altest technology has to be installed 
at schools. 
Another difference that seems to be clashing more often in the workplace is work attire. Gen Y feels 
an overwhelming urge to feel comfortable at work. Today‟s society is a laid back society which 
translates into the look of the Gen Y employee. For a Gen Y employee, jeans and flip flops may be 
suitable to wear to work, but an older generation still believes that a suit and tie is the appropriate 
attire for the office. Many companies are dealing with this issue by offering casual Friday‟s, or 
making the dress code less restrictive. (For more details about this research  see Maier at al., 2010) 
 
2 OUR SAMPLE, METHOD AND RESEARCH RESULTS 
 
Sample and research method 
The target group of our research (Ferencikova et al., 2013)  are the subsidiaries of the multinational 
corporations operating in Slovakia, with the parent companies and headquarters established in 
different foreign countries. Transnational companies due to their size, international reach, 
complexity of the operation usually have highly developed and advanced HR policies and processes 
and have done so in such a way that they represent the best material for analyzing the selected 
issues on the entry of Generation Y into the labor force in a globalized economy.  
The research itself was solely focused on large firms; with a contribution of a foreign investor 
exceeding 330,000 EUR. By using the method of random selection, first we contacted 50 
companies in a pilot study, out of which 34 expressed willingness to work and cooperate with us. 
The return rate was represented by exactly 68%. Surveyed and contacted were the members of 
senior management, administrative and supervisory boards, middle managers, and both Slovaks and 



expatriates. Afterwards, we addressed 250 companies, again chosen randomly, out of which 90 
companies worked with us (the response rate was finally 36%). 
The conducted interviews were focused on different issues related to managing foreign subsidiaries; 
some of them were related to the entry of Generation Y on the labor market. We were interested to 
see if the companies see the differences between generations X and Y, how would they formulate 
and materialize them and if the differences between these two generations lead to the differences in 
their HR policies. 
The pilot study was conducted in January – February 2012, the final research from March – May 
2012, using both e-mail communication and telephone interviews. Questions for the face-to-face 
interviews were both Slovak and English, given the nature of the surveyed companies and the 
presence of expatriates in the surveyed group.   
By analyzing the sectors, we found that 50 of the respondents came from services (56%), out of 
that, 16 companies were from financial sector, 34 respondents were from manufacturing and 
construction sectors (38%) and 6 from the energy sector (7%) – see Table 1. 
When examining the origin of the surveyed companies operating in Slovakia, we found that two 
thirds of companies were from Europe (almost ¼ of the companies were originally from Germany), 
and nearly 1/6 from the USA. The statistics also show that many multinational corporations came 
directly from the European Union. However, we also found firms whose parent companies are 
based in Asia (China, Japan…) (see Table 2). 
 
Table 1: Companies surveyed: sector distribution 
Sector     Number of companies    Share (%)              
Services together 50  56% 
Financial services 16 32%  
Information and telecommunication 
services 

15 30%  

Retail and wholesale 12 24%  
Other services 7 14%  
Services together 50 100%  
Manufacturing and construction 34  38% 
Energy 6  7% 
Together 90  100%* 
Sources: Ferencikova et al., 2013 
*Differences in addition are caused by rounding the numbers (Table 1 and next tables). 
 
Table 2: Origin of the surveyed companies (foreign investors) 
Investor’s origin Number of investors and their share (%) 
Europe  67 (74%) 
Western Europe   
Germany 21 (35%) 21 (23%) 
Austria 9  (15%) 9 (10%) 
France 7 (12%) 7 (8%) 
Netherlands 5 (8%) 5 (6%) 
Great Britain 5 (8%) 5 (6%) 
Others 13 (22%) 13 (14%) 
Together 60 (100%*) 60 (67%) 
Central and Eastern Europe 7 (100%*) 7 (1%) 
Czech Republic 5(71%) 5 (6%) 
Poland 1 (14%) 1 (1%) 
Russia 1 (14%) 1 (1%) 
USA  14 (16%) 
Asia  4 (4%) 



More than one investor  3 (3%) 
Non-stated  2 (2%) 
Together  90 (100%*) 
Source: Ferencikova et al., 2013 
*Differences in addition are caused by rounding the numbers 
 
If we take a closer look at the sectors and origin of the sample (see Table 3), we see that the 
participating companies represent almost equally services on one side, and manufacturing, 
construction and energy on the other side what should contribute to the credibility and consistency 
of our research. The geographical coverage also represents, to a large extent, the structure of foreign 
investors to Slovakia, with Germany as the most significant foreign investor to Slovakia. When we 
study the three biggest countries of origin in our sample, we cannot state whether services or 
manufacturing are prevailing in their investment, which is again, confirmation of the broad and 
representing coverage of our research. 
Table 3: Structure of the sample: sector and origin approach combined 
 
 Ger. Aus.    Fr. WE CEE Asia USA Others ∑ 
Services 8 6 5 33 3 3 8 3 50 
Energy 3 0 0 3 2 0 0 1 6 
Mfg. 9 3 2 22 1 1 6 1 31 
Construction 1 0 0 2 1 0 0 0 3 
Together 21 9 7 60 7 4 14 5 90 
Source: Ferencikova et al., 2013 
 
Abbreviations: 
WE – Western Europe  Ger.  – Germany Fr. - France  
CEE – Central and Eastern Europe Aus. – Austria  
 
We continued to note the surveyed group characteristics by analyzing the size of our subsidiaries. 
By definition, we found that big companies occur most frequently among our surveyed firms. These 
firms employ more than 500 employees on the territory of Slovakia. In some cases, it can be up to 
even several thousand employees. From this perspective, our research is significant because we 
discussed the raised issues with the majority of the biggest employers in Slovakia. 
 
Research results 
The most important question we asked in this respect was if the respondents believe that the 
generation Y (born after 1980) compared to the generation X (born in 1960 – 1980) require new 
approaches in HR policies. 76 out of 90 participants responded this question – 52 companies (58%) 
admitted that they adjust their HR strategy to the new generation, 24 companies (26%) are not 
changing their approach. The rest (15%) did not answer this question – we may assume that they 
also do not pay any special attention to this issue.   
As stated by the senior manager of a Dutch electronics producer responsible for CEE and SE region 
– an expatriat:  “Generation Y looks for its personal targets, not the business ones. Humility is 
missing. I do not adjust my approach – from all my employees I do require commitment, hard work 
and learning from mistakes.” There were even some relatively angry reactions to this question, like 
the following one (Director of a subsidiary of a British company in financial services, Slovak 
national): “My experience from 13 years with this company is that the generation Y is trying to find 
an easy job for 600 EUR per month instead of having some ambitions, willingness to grow, to step 
up the career ladder, to achieve something. I do not want to say that it is applicable for all, 



however I can hardly name the exceptions. I need to have very many people at the interviews until I 
find this exception. But if I find it, it is definitely worth it!”4  
On the other hand, another expatriate from a consulting company operating worldwide stated: “Yes, 
generation Y is definitely different and they require different approach for sure. First, they are 
motivated by other things than salary as career is not that important to them. This is a challenge for 
HRM. We introduced half-day Fridays during the summer season when there´s not that much work. 
And also we had to change the No Social Media policy and now it is allowed during the working 
hours, but to a limited extent, of course.“ Some managers have a very different approach: 
We also try to identify how the companies view generation X and Y. Broadly speaking, the 
respondents state that generation Y is influenced by technological progress, new ITC technologies, 
information boom, and political changes after 1989. This generation is more flexible, mobile, open 
to innovations and changes, has more opportunities at home and abroad, speaks foreign languages 
and are fully computer- and ICT-literate. This leads to their willingness to change jobs more 
frequently and to the lower loyalty towards the employers. As for leading generation Y, the 
respondents believe that this generation require a dominant leader who is an interesting with a 
respectful personality (they do not respect their managers based on the superiority), and is very 
patient. In many cases, they do not have strong work ethic which they compensate for by their 
flexibility and strong drive in the case that they are interested and involved. 
As seen from our results, 58% companies are trying to adjust their HR policies given the specific 
characteristics of generation Y. However, only one half of the respondents were able to specify and 
to say explicitly which changes they have introduced. These changes were based on three factors: 
way of communication, behavior of managers and corporate policy. These three factors are 
specified in the table 4: 
 
Table 4: Specific approach to the generation Y 
Factors of the specific approach to the generation Y 
Communication 
Different tools, trends and themes  Relaxed and easy-going way (non autocratic) 
Behavior of manager 
New up-to-date leadership approach 
More patience 
More attention to their team involvement 
(resulting from lower loyalty) 
More attention to coaching and 
mentoring, training and development 

Consultative leadership style 
Constant challenging (otherwise they get 
bored) 
Supporting initiative  
Supporting them in taking responsibility 
New appropriate ways of motivation 

Corporate policies 
New programs for needs identification, 
getting feedback, supporting new ideas 
Emphasis on specialization, career and 
professional growth, flexibility – “free-
hand” however with enough control 
 

Possibility to express opinion 
Trainee programs 
Communication during the university of high 
school study 
Appropriate set of motivation tools and 
policies 
Creation of space for professional and 
personal growth 

Source: Ferencikova et al., 2013 
 
 

                                                           
4 „Môj poznatok z 13 ročnej praxe je, že generácia Y skôr hľadá teplé miesto za 600 eur mesačne, namiesto toho, aby 
sa chceli niekam dostať, chceli sa vypracovať, chceli rásť a niečo dosiahnuť. Nechcem povedať, že to platí pre celú 
skupinu, ale mne sa veľmi ťažko hľadajú výnimky. Musím mať na pohovore strašne veľa ľudí, aby som sa k tej výnimke 
dostal. Keď už však nájdem výnimku v generácii Y, tak to stojí za to!“  
 



3 STARWOOD CASE STUDY 
Starwood is a company that has 1,100 hotels in more than 100 countries and employs more than 
150,000 employees. Four points, Sheraton, Westin, Meridien are their famous brands that guarantee 
high-quality service and attracted by milions of customers every year. One of their regional units, 
EAME (Europe, Africa, Middle East) is overlooking the operations in more than 55 countries and 
has decided to apply a specific approach towards Generation Y. This was motivated by the fact that 
its labor force has following structure: baby boomers 20%, generation X 47% and generation Y 
33%. The generation mix at the Starwood EAME has following features: 
 Now mix larger then ever 
 Starwood Global has currently 40% Gen Y 
 Starwood leaders are mainly baby boomers 
 Workers stay longer or re‐entering (population onion) 
 Young workers get faster in leadership roles 
 Seniority is no longer reason for promotion 
According to the Starwood managers,  these are major differences among the generations at the 
work 
 

 
Source: Eras, 2011 
 
There is a common agreement in Starwood that understanding of different generations is a MUST 
for  company success. According to their management, generation Y in Starwood has these major 
characteristics: 
 Accelerated pace + Continuous learning 
 Increasing reliance on technology 
 Autonomy, how tasks fit overall goal 
 Diversity 
 Expect positive reinforcement, coaching 
 Communicate informally 
 Me Now 
 Real entrepreneurs, some of them owned business since high school 
 
The company applied top five actions to deal with them: 
 1. Give frequent and instant feedback, keep energy high 



 2. Use technology to the max, they rely on social networks to get their projects up & running 
 3.  Offer multi‐tasking projects 
 4.  Provide close supervision 
 5. Provide people skills training 
In order to keep this part of the labor force motivated and engaged, the top management approved 
and implemented new rules:  
„ 1. We'll Hold Only Productive Meetings 
2. We'll Shorten the Work Day 
3. We'll Bring Back the Administrative Assistants 
4. We'll Redefine Retirement 
5. We'll Find Real Mentors 
6. We'll Restore Respect to the HR Department 
7. We'll Promote Based on Emotional Intelligence 
8. We'll Continue to Value What Our Parents Have to 
Offer 
9. We'll Enjoy Higher Starting Salaries 
10.We'll Re‐invent the Performance Review“ (Eras, 2011) 
Starwood’s steps include all generations, and they are trying to integrate them. In order to do so, 
they established following steps:  
• round tables focused on communication & employer branding 
• support of usage of social media overall 
• concentration on usage of social media in recruitment & employer 
branding 
• alignment of competencies and performance management process 
• alignment of all HR tools and processes to be workable/acceptable for all generations 
• including all generations in pilot groups at various stages 
 
In this way, Starwood has become one of the few multinational companies that have consistent 
policy towrds generation Y, and their business results, retention rate, employee satisfaction and 
other indicators show that it make sense to concentrate on HR tools and policies inspired and 
focused on generation Y (Eras, 2012). 
 
CONCLUSIONS 
As seen from our research, those companies who realize the need of a specific approach to 
generation Y focus on communication (new ways, new tools, new approaches) and strengthening 
the role of leaders and managers – if they should be respected by the new generation, they should 
base this respect on the professional knowledge, reputation, competencies and not on superiority, 
seniority and positions. Consultative approach is highly recommended, followed by providing a lot 
of freedom (but appropriate portion of the control), and supporting creativity and new ideas. 
Coaching, mentoring and sufficient amount of training is also recommended, expected and 
appreciated by generation Y. 
Leaders and managers should take into account that they need a lot of patience, understanding and 
special motivation tools appealing to the young generation. On the company level, some companies 
introduced trainee programs that allow the participants to get through different divisions in the 
company to get to know them and to make the right decision about their future career.  
As we learned from our research, many managers highly appreciate the contribution of the young 
generation to their company (due to innovative approaches in different fields, speed and drive, new 
ideas etc.)  
 
As for the cooperation among “generations” we can agree with a conclusion from the US-conducted 
research: “Not all managers find clashes between Generation X and Y in the workplace, some have 
found that both generations actually work very well together. Generation X can appreciate the 



incoming Gen Y employees because it reminds them of who they once were. At one point, everyone 
started a job as a clueless professional, believing that they knew everything about the industry. 
Looking back, Generation X understands their mistakes and wants to help alleviate Y‟s stress by 
teaching them from the start how a company is run. Understanding the perspective of Gen Y 
entering the workforce is a key to a successful relationship between X and Y. Many Gen X 
employees appreciate the strengths and knowledge of Gen Y. Not only is Gen Y bringing in a great 
amount of technological knowledge, but they are ready to work hard and learn from the expertise of 
Generation X. If Generation Y is ready and willing to work, then Gen X sees no reason not to hire 
them. Gen Y is outgoing, confident and goal oriented and does not want anything to stop them from 
getting the perfect job. Generation X has a huge advantage to train Gen Y as they see fit which wills 
allow the two generations to learn and grow on each other‟s knowledge and become a force to be 
reckoned with.” (Meier, J. – Crocker, M., 2010) 
 
Also our case study  suggests that the company where sufficient attention is paid to the cooperation 
of generations and specifics of Generation Y can use it as one of the sources of the business 
success.  
 
To unleash the potential of generation Y we propose much closer cooperation between the 
companies and universities, implementation of a semester or trimester in the companies into the 
study programs, common projects solving the most pressing issues in the companies related to the 
entry of generation Y on the labor market, exchange of the faculty, common courses taught by 
practitioners as well as faculty members etc. 
 
We believe that the entry of generation Y into the labor market requires a lot of attention from the 
companies as employers and assume that only those who will take into the account the fact how 
different the new-comers are, can succeed in the competition for the best talent, in the competition 
for customers, and the competition in markets. Future research could be directed in the study of 
correlation of the implementation of special HR policies for generation Y and business results of the 
companies. Another stream of the future research can be focused on the case studies – on the best 
practices of those who implemented special policies, challenges they faced and results they 
achieved. 
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3 DIVERSIFICATION OF UNIVERSITY EDUCATION 
(INSTITUTIONS, PROGRAMMES) SEEN FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE INTENDED AMENDMENT OF THE 
UNIVERSITY LAW (R) 

 
Vladimír Čechák 
 

 
Abstract: Conditions and determinative factors of “extensive” development of the sphere of tertiary 
university education and its impact. The “value” and the quality of education and what affects them. 

Diversification  of University education and attitudes to its solution. Diversification of educational  
programmes or diversification of educational institutions?  

Specialization of study programmes  (vocational, academic, research ones), possibilities of their 
determination – defining their particularity, relation to “types” of study programmes (bachelor’s, 
subsequent master’s, master’s, doctor’s). Practical  implementation aspects of the “diversification” 
seen from the perspective of the intended amendment of the University law. 

Key words: university education, vocational training, type of study programme, profile of the 
curriculum, quality of education, excellence, university autonomy, managerial approaches to 
university management, university funding, position of universities in the region, research, 
development and creative activity at the university, survey research 
 
 
Abstrakt: Podmínky a určující faktory „extenzivního“ rozvoje sféry terciárního (vysokoškolského) 
vzdělávání a jeho důsledky. „Hodnota“ a kvalita vzdělávání a co je ovlivňuje. 

Diverzifikace vysokoškolského vzdělávání a přístupy k jejímu řešení. Diverzifikace vzdělávacích 
programů nebo vzdělávacích institucí? 

Profilace studijních programů (profesní, akademický, výzkumný), možnosti jejich vymezení – 
stanovení jejich specifiky, vazba na „typy“ studijních programů (bakalářské, navazující 
magisterské, magisterské, doktorské). Praktické realizační aspekty „diverzifikace“ z pohledu 
připravované novely VŠ zákona. 

Klíčová slova: univerzitní vzdělání, profesní příprava, typ studijního programu, profil vzdělávacího 
programu, kvalita vzdělání, excelence, samospráva vysokých škol, manažerské přístupy k řízení 
VŠ, financování VŠ, postavení VŠ v regionu, výzkum, vývoj a tvůrčí činnost na VŠ, tzv. 
„sledovatelský výzkum“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCTION 
 
The key importance of education for the development and competitiveness of contemporary society 
is widely accepted. Externally, this fact is mainly apparent by the attention that is given to the area 
of education, research, and development in documents of the European Union as well as individual 
European countries. The real situation, which we encounter in analyzing the current state of higher 
education, is somewhat more complicated. Some of the positive aspects in this area undeniably 
include the establishment of international cooperation, especially with regard to achieving higher 
quality of the educational process, resolution of common problems that higher education institution 
face, improvement of mutual communication of educational institution of individual countries, etc. 
At the same time, however, there are many problems associated with the different development 
level of the educational system, especially of the tertiary education system in individual countries. 
The educational system is significantly affected by national traditions, national culture, but also by 
economic and political development. Given that the area of tertiary education has been more or less 
permanently developing since the 1940s, whereas the development more or less reacted - in a 
natural manner - to the real social (technical, technological, and economical) needs, countries of 
Central Europe were not “hit” by the process until the early 1990s. It was largely motivated by the 
effort (it is a question whether it was an objective necessity) to “catch up” with the “more 
developed countries” in this regard. In the majority of the Central European countries, this fact has 
resulted in the need to make certain changes in the structure of the tertiary education institutions 
and, to a great extent, also in the nature of educational programs carried out by such institutions. If 
these changes are to meet their objectives, it is not possible to implement them via an administrative 
process set down by the public administration, but they require very active approach of all the 
concerned parties that alone may implement those changes – i.e. of higher education institutions.  
 
 
1 DIVERSIFICATION AND ITS IMPLEMENTATION  
 
The significant increase in the number of higher education institutions (not only of “traditional 
universities”) already starts at the turn of the 1940s and 1950s in Europe (and not only in Europe). It 
is particularly intensive in countries with a traditionally developed educational structure. It reacts to 
a real social need, which is relatively adequately presented as (market) demand for specifically 
qualified labor force in societies with market economy. With increasing complexity and technical 
(technological) demands of manufacturing processes, the various types and number of higher 
education institutions has been rising. This development trend is analogous in the majority of the 
aforementioned countries, although the specific form of the higher education institutions and 
educational programs is significantly affected by national traditions. In Austria and Germany, for 
example, there are other types of educational institutions developing besides the traditional 
universities that mainly provide “academic” education, such as the more specialized “hochschule” 
and more or less “professionally” oriented “fachhochschule”. It is also possible to come across a 
similar process (although with a different terminology for higher education entities) in France and 
other countries of Southern and Northern Europe. In the United Kingdom and countries affected by 
the British educational system, the process has also been marked by traditional national traits. 
Common to all the above mentioned countries were both the increasing number of higher education 
institutions (and thus attendants) as well as the expansion of the higher education institution types. 
In principle, these “types” corresponded to the real needs for the preparation of qualified specialists.  

Until the 1990s, the countries of Central Europe, centrally planned economies, mainly addressed the 
problem of increasing demand for education and qualification of labor by developing secondary 
education, which was, in principle, able to meet the social needs for qualified workers. With minor 
exceptions, higher education was viewed as more or less “elite” (with 8-10% of population 



graduating from such schools) and was provided by schools which are in current discussions about 
the diversification of tertiary education described as “university” type schools.  

In the first half of the 1990s, there were many discussions in the Czech Republic (but also on the 
international level) dedicated to the need of significantly expanding the chance of participating in 
the higher educational studies and increasing the number of attendants. At the same time, 
international cooperation in the area of higher education is increasing ever more intensively in 
Europe in the 1990s. This trend is characterized by the so-called “Bologna Process”, but also by a 
number of programs financially and organizationally supported by the European Union. Under 
these circumstances, the number of university students as well as of higher education institutions is 
sharply increasing in a number of European countries (including the Czech Republic). Similarly as 
in other countries, this growth is also supported by the state. However, the majority of the newly 
formed higher education institutions (both public and private) specialize in the manner, which is 
given by the classic type of higher education institutions dominating until the 1990s. As a result, the 
number of higher education institutions doubles in many countries (triples in case of the Czech 
Republic; with the number of attendants increasing even more), with absolutely insufficient 
differentiation of the types of schools and study programs. Therefore, the “diversification” of higher 
education institutions and study programs is becoming a very pressing issue namely in these 
countries.  

The characteristics of the following three basic types of higher education institutions have formed 
over time in the Czech Republic and other countries of Central and Eastern Europe in discussions 
on the given issues or, actually, on the solutions presented by official government institutions in 
respect of the given issues, as well as in discussions on research reports and considering foreign 
experience:  

Research universities – should offer “excellent” follow-up Master’s programs, but predominantly 
“long” Master’s and Doctoral study programs, and mainly prepare prospective graduates for work 
in the field of science and research. This largely defines the position of science and research at such 
universities. They should be the centers of excellence and coordination centers of scientific 
research. 

Universities („Teaching Universities“) – are characterized by a wider range of study programs, both 
Bachelor’s and Master’s programs. Significant part of the study programs should correspond to 
“canonized” fields of science. To a limited degree, these schools should offer “long” Master’s and 
Doctoral study programs. This is also associated with the position of science and research – it 
should be executed on a relatively wide basis, largely in the area of applied research.  

Higher education institutions (“specialized” higher education institutions) – are characterized as 
schools specializing in practical training. Their mission will mainly be the execution of Bachelor’s 
(practical) study programs and their learning plans should incorporate professional/hands-on 
internships. These schools should only offer follow-up Master’s study programs on a limited 
(exceptional) basis and only if such programs are “professionally/practically” oriented. Research 
activities should only be undertaken on limited basis by these schools and should mainly be aimed 
from applied research to development and innovations.  

This concept that basically assumes an administrative method of implementation has not been 
positively received by higher education institutions. This diversification method had its upsides as 
well as its downsides. The upsides included its certain “unambiguity” and, in case of adoption of the 
relevant administrative measures, also the possibility of a relatively “prompt” implementation. The 
downsides included the fact that the approach consisted in an implementation diversification “from 
the top”, by the public administration or the relevant ministry, as appropriate. Although cooperation 
with the academia was foreseen, decisions about the classification of individual higher education 
institutions would be made by the “ministry”. 



In line with this approach to diversification of higher education institutions other questions also 
arise. The above mentioned “division” of higher education institutions into “research”, “teaching” 
and “specialized” would also require certain evaluation of the “structure” of the institutions which 
in the given country (given state) carry out research (or scientific research). In the case of the Czech 
Republic a significant part of (scientific) research is carried out by public research institutions 
joined in the Academy of sciences of the Czech Republic. Apparently, the position of “research 
universities” is quite different in countries, where a significant (in most cases “decisive”) part of 
research (above all basic) is concentrated on these universities. 

According to the intentions of the authors of proposals on the deliberated diversification in terms of 
the Czech Republic the “research universities” should be institutions concentrating key research 
projects, whose basic and main activity should be research, and education would follow up (with a 
bit of overstatement it could be said that it would “complement” it).Studies on these research 
universities were oriented above all (according to some opinions almost exclusively) on training of 
new research (science) workers. Further issue was the ambiguous question of the relationship 
between “research” and “teaching” universities. The restriction of the research on “teaching” 
universities to mainly “applied” research would necessarily lead to certain stagnation, especially of 
the “academic” programs. 

A simplified interpretation of the position and function of “research” universities can lead to (and 
these opinions have in fact appeared throughout the academic community) concerns about the 
emerging of a certain kind of “monopoly” on university research on these universities especially in 
the relationship to the changes in funding of public universities. The consequences for the 
development of quality of the education process, which is directly conditioned by the 
interconnection of the university education and the development of science (i.e. not only “research” 
but also the generalization of findings from factual research and their implementation into the 
structure of given science as a whole), which such approach to the position of “research” 
universities would have for “other” universities, is well imaginable. 

A fundamentally different diversification method is currently contemplated. The first step should be 
the diversification of “study programs”. Since the term “study program type” is used to identify a 
“Bachelor’s”, “Master’s”, and “Doctoral” study programs in connection with the Bologna Process, 
the term “study program profile” has been introduced in this connection. In this sense, a study 
program will be characterized by a profile as a “professional”, “academic” or “research” study 
program. The characteristics of such “profiles” will be prepared by expert collectives, with 
significant representation of the academia. All “types” of study programs may be represented in all 
the aforementioned “profiles”. As suggested by current elaborations, it is not possible to set their 
basic characteristics in general (for all existing study programs). It is clear that the characteristics of 
a “professional” study program will differ considerably for “physics” and for the study program 
“economics” or “theory and history of fine arts”. For this reason, the said characteristics of 
individual profiles will be prepared by expert groups from individual fields. It is expected that 
different “profiles” of one study program may be implemented simultaneously (even by one and the 
same higher education institution). The demands for the study program resources (including 
personal resources) will be differentiated – they will mainly correspond to its “profile” and be 
reviewed by an “accreditation authority”. According to the people proposing this diversification 
method, higher education institutions should crystalize over the next 6 to 8 years that will mainly 
(but not absolutely) offer one of above mentioned “profiles” of educational programs, which will 
gradually result in the diversification of higher education institutions through natural development. 
(The aforementioned proposal is currently being prepared for interdepartmental discussion.) The 
situation arising from the introduction of study program “profiles” is characterized by the following 
table:  



 

It is clear 
from the 

above mentioned that both Bachelor’s and Master’s study programs may be offered under all 
“profiles”. After completing any study program profile, it is possible to start a Doctoral study 
program, which is the only type that does not distinguish profiles. It is safe to assume that this study 
program diversification method, with subsequent diversification of higher education institutions, 
will be received more positively by the academia than the “administrative” approach proposed 
approximately a year ago. In all countries that feature functional and meaningful diversification of 
higher education, the current form of such diversification has been formed “naturally” and not 
“administratively”.  
 
2 QUALITY OF EDUCATION – ROLE OF EDUCATION IN A “KNOWLEDGE-BASED 

SOCIETY” 
 
The diversification of the higher education process is one of the consequences of the higher 
education development in the countries of Central Europe; however, it is also a significant 
instrument for increasing functionality and quality of an educational system. The idea that it is 
possible to conceive higher education in the same manner when nearly 70% of the population 
having the opportunity to frequent a higher education institution as in the time when only 6 to 8% 
of the population reached this “level” has proven to be delusive. This underlines the issue of the 
social function of education. Given that graduates of “elite” education were very likely to become 
part of not only the “professional” but also “social” elite, the same cannot be expected from “mass” 
or “multi-purpose” higher education. For this reason, we come across the need for change – and not 
only in the countries of Central Europe – both in the nature of higher education and in the 
management method of higher education institutions and the structure of educational institutions. 
The same factors, further highlighted by certain specific issues, induce the need for major 
reformatory changes in the area of higher education institutions in the Czech Republic.5 As 
evidenced by the current state of discussions on the given issues, unambiguous definition of the 
social function of higher education is not simple. The significant increase in the number of students 
of higher education institutions was associated with various changes in the “nature” of education 
(which could also affect its contents in many aspects) as well as the expectations of one of the most 
important groups of external stakeholders – i.e. potential employers. The “massification” of higher 
education goes hand in hand with higher pragmatic expectations of employers that higher education 
institutions would “produce” not only educated, but also prepared or even trained graduates. The 
“massification” itself – i.e. a process in which the majority of population may get higher education 
(according to some authors, even those with IQ below 100)6 - naturally forces a different nature 
(and often a different contents) but also different methods of education or studies. This does not 
have to and should not necessarily mean a universally lower level of all studies. It could rather lead 
to a more significant differentiation of study programs, i.e. a differentiation which would allow to 
preserve or rather deepen and improve the quality of studies of the population segment that would 
undergo tertiary study programs even in case it remained (similarly as many years ago) elite. We 

                                                           
5 These issues are addressed in the essay of H. Nazaré: A new role for “old world” universities. In: University World 
News, 207 – 2012, 5 February 2012. 
6 For example: O. Štefl: Anyone, who shows interest, can graduate from a university. In: Hospodářské noviny, 3 March 
2011.  

Profile 
Type 

Professional Academic Research 

Bachelor’s  Yes Yes Yes 

Master’s  Yes Yes Yes 

Doctoral Yes 



are thus not faced with a strict alternative of “either high-quality, elite” or “average (or rather 
subpar) mass” studies and education, but with a solution to the problem of how to assure 
corresponding (standard) quality of studies for a high number of people interest in such studies and 
“excellent” studies and education for those who meet the necessary prerequisites. In a way, the 
aforementioned diversification of study programs could serve as a “guidepost” to the solution of the 
problem.  

There is a certain issue if the increased emphasis on normative aspects connected (or rather 
supported by appeal to ……) with the “Bologna process” create strong enough motivation 
environment. (A further question is whether “excellent” education is identical, or if it is possible to 
obtain it only by studying at a “research” university or in a program with “research profile”) 

It is undeniably safe to say that higher education has become more practically-oriented, i.e. in the 
direction of “professional training”, and, at the same time, the profile of graduates has been more 
closely linked to the labor market needs. Even private higher education institutions have had certain 
– and by no means meaningless – achievements in this regard. The practical/professional orientation 
of higher education does not mean a necessary impairment of its quality and intellectual level. 
However, if this is in fact the case, it is rational to seek its causes elsewhere than in the emphasis on 
the practical/professional aspects. The concept of professional training/professional education has 
also been undergoing a certain development, which cannot be described as a straightforward one. 
Until recently, there has been a general belief (in many cases, this belief is present to this day) that 
the more specialized (narrow) the professional training is (i.e. the more it focuses on “practicing” 
the necessary skills), the more efficient and, from the perspective of future success on the labor 
market, more effective it is. This belief is based on the hypothetical assumption that by hiring a 
graduate, namely a university graduate, his/her workplace acquires not only an “educated” but also 
appropriately “professionally” prepared and partially “trained” employee. In this case, the value of 
education obtained by such employee is assessed based on how much it is necessary to invest in 
his/her further “preparation” (training) for a specific job. Under this approach, general 
specialization and narrowly conceived professional specialization are – contrary to the sufficiently 
developed knowledge base of methodological competencies and professional flexibility – viewed as 
the basic attributes of the quality and education value. Nevertheless, mainly business entities voice 
concerns relating to “insufficient” links of study program/specializations to “job descriptions” of the 
majority of professions that require higher education qualification. The implementation of the 
“European qualification frameworks” and also the drafting of the “national qualification 
frameworks” should contribute to an improvement in the situation, as the frameworks should ensure 
significant conformity of the aforementioned “job descriptions” and the requirements for 
“knowledge and skills” of graduates of the relevant study programs.  

The aforementioned approach to higher education is implicitly reflected in the evaluation of the 
“successfulness” by the higher education institutions themselves. School (faculty) successfulness is 
evaluated on the basis of a single criterion – i.e. getting a high-income job (after 1 year and 5 years 
after graduation from a higher education institution). The success on the labor market is undeniably 
one of the fundamental indicators of how higher education institutions fulfill their social role; 
however, the social or educational function of higher education institutions may not be reduced to 
that indicator. The question remains to what extent a higher education institution should prepare its 
graduates for other functions – other than professional training – that are to be fulfilled by 
intelligentsia with higher education, particularly within a knowledge-based society.  

The differentiation between “profiles” of individual study programs may also contribute - in a 
certain manner - to the specification of this more generally conceived social function. 

Certain problems, associated with a relatively high number of workers with higher education, are 
also present in other countries, not just in Europe. A similar problem, though under absolutely 
different economic conditions and different social-political context, appeared in the United States in 



the first half of the 1970s, with the massification” of higher education leading to almost 60% of 
population entering tertiary education. The very inspiring (and “revolutionary” at the time) work of 
R. Freeman: The Overeducated American7 represented a more or less theoretical reaction to the 
situation. The author addresses the issue, its consequences for the educational system as well as for 
the social development. The work of J. Smith: The Overeducated American?8, published two years 
later, was a critical reaction to the aforementioned piece. Both of the aforementioned pieces are 
undeniably interesting in terms of today’s deliberations on education as well. Particularly the work 
of Smith evokes a number of questions, among others, whether and in what ways is society able to 
assess the “knowledge potential” it possesses. According to the author, the “overeducated” factor 
does not consist in the surplus of higher education (or other) institution graduate, but rater in the 
fact that the existing development trend of the job structure does not create sufficient room their 
professional or even social utilization. The author also sees some constraints on the part of the 
educational process. The “inconsistence” between the structure of graduates (in terms of 
specialization) and professional opportunities is relatively easy to resolve; however, the nature of 
the educational process is a pending issue. While the above mentioned works of the American 
authors date back to the 1970s, one of the serious aspects of contemporary education in the United 
States was pointed out by V. J. Cabaniss in 2006, the Ambassador of the United States in the Czech 
Republic at the time. In his speech at an international conference on the knowledge-based society, 
he warned about the fact that mass introduction of extramural studies and use of electronic media in 
higher education reduce education to the “transfer of information”, which consequently impairs the 
capabilities of graduates in terms of teamwork as well as communicability. He warns that “they 
have a good ability to collect information, but they absolutely lack the ability to create or co-create 
(new) information”. It is this fact that significantly impairs the value and social function of 
education and reduces the “return” on investments in education.9  

The issues that were possibly the inspiration of the aforementioned work of R. Freeman start to 
occur also in the Czech Republic. Recently, even in the daily press a statement pointing to the fact 
that R. Freeman considers as a display of “overeducation”. “From last year’s official Eurostat 
resources it is clear that already in 2010 20% of European university graduates in ages 25 to 34 
ended up in positions requiring no tertiary qualification.”10 This trend in its own manner can be 
supported by the statement of R. Kvačková and B. Říhová with the reference to the findings of 
Masaryk University, that “last year in general 30% of MU graduates did not find jobs immediately, 
which was 6% more than two years before.”11 Analogically seems also the prognosis of J. Koucký 
from the Centre of education policy of the Pedagogical Faculty UK mentioned in the same paper: 
“It is assumed that while the number of university graduates in the adult population will by 2020 
increase by 43% in the CR, the number of jobs designated for university graduates will increase 
only by 10%.”12 We can encounter a similar situation in some areas of public administration. P. 
Lessy stated in his paper on the conference of personnel officers working in public administration, 
that the Police of the Czech Republic currently employ 19% officers with a Bachelor’s degree and 
19% with Master’s degree although it has only mere 4% of jobs for officers with a Bachelor’s 
degree and 8% of jobs for officers with Master’s degree.13 

These issues certainly deserve deeper analysis and attention than they currently receive. Any 
“simple” immediate (administrative) solutions could do more harm than bring a resolution. 
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Definitely, from the above mentioned one cannot draw a conclusion that it is necessary (by an 
administrative decision) to head towards decreasing the number of students in tertiary education. 

This brings us back, once again, to the issue regarding the role of (higher) education in 
contemporary society, referred to as the “knowledge-based” society. It is also possible to come 
across certain, more or less “skeptical” positions on this adjective. K. P. Liessmann characterizes 
what we normally refer to as the “knowledge-based society” or “knowledge society” rather as the 
society of “lack of knowledge”. This society, according to his opinion, does not “replace” the 
industrial society, but rather “industrializes” and “economizes” education and knowledge.14  

In this connection, we are, once again, faced with a problem: is education really just a “transfer” of 
information or is it something “more demanding”? We cannot dispute the importance of the transfer 
of information for obtaining knowledge. However, education cannot be reduced to a mere transfer 
of information. Such position would represent the beginning of stagnation of knowledge, and 
consequently of education. Knowledge and education are not drive forward by the “transfer” of 
information, but by the “production” of information. This also applies to the so-called 
“professional” study programs (in terms of their profile), where the transfer of information, together 
with the training of capabilities aimed at the performance of specific profession, is considered as the 
basic teaching method.  

In economically – and namely technically and technologically – developed societies, a significantly 
different view on professional training has been forming more and more, whereas the orientation on 
the development of skills and quality of “professional thinking” has been playing a dominant role. 
While the ability to “acquire” specialized (professional) information was viewed as one of the key 
capabilities in the area of professional training a few years ago, it is more or less seen as a common 
feature today. “Professional thinking” as a supporting aspect of professional training is 
characterized more as the ability to “exploit” any acquired information, the ability to extract – 
through comparing and analyzing – even those things that are not explicitly declared by such 
information (if viewed in isolated manner). This approach to the evaluation of professional 
education is characteristic by achieving a balanced harmony of flexibility and specialization.  

The clarification of the role and function of tertiary education is also a general prerequisite for a 
purposeful and creative diversification of universities as well as for addressing the quality issues of 
higher education studies. This area has been receiving attention on national as well as international 
level. The quality of higher education studies is targeted by the “Bologna Declaration” and, in the 
subsequent years, by the meetings of Ministers of Education of the countries that joined the 
Bologna Process. During the 2005 meeting in Bergen, the countries of the Bologna Process adopted 
the “European standards and Guidelines” document, which played an important role in ensuring 
comparable evaluation of quality of studies in the participating countries. The EUA (European 
University Association) gives exceptional attention to the area of quality assurance.15 In 2010, the 
EUA committee issued a declaration, in which it recommends the following four basic principles 
for quality assurance16: 

 A higher education institution shall be responsible for the quality of its activities. The basic 
task for external quality assurance should mainly be the evaluation of an institution’s 
internal processes.  

 Institutional quality management requires a comprehensive approach, i.e. it should cover all 
activities of a higher education institution: education, research and development, social 
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service, and supporting services. Furthermore, quality management should rely on the basic 
fundamental goals of an institution.  

 Quality must be perceived within context. It is necessary to consider the diversity of the 
missions and profiles of individual institutions as well as the national context and traditions. 
Therefore, this means that there is no one-dimensional definition of quality. The quality 
assurance processes must thus be flexible and adaptable in order not to suppress innovative 
development.  

 Key goal of quality assurance (both internal and external) is to improve quality and promote 
the trust of all concerned partners. In order to fulfill this goal, it is necessary to maintain 
balance between responsibility and improvement. (EUA, 2012).  

Activities of Czech higher education institutions and the Czech Rectors Conference follow up on 
these ideas. A quality of a higher education institution is always assessed in reference to the social 
role (mission) of higher education institutions.  

Most discussions and research studies in the area of higher education quality consider quality to be 
the compliance with set standards, namely targeting the specification and assessment of various 
indicators. This procedure contributes to adequate evaluation and, on the basis thereof, to certain 
comparison of higher education institutions, which is one of the instruments for improving quality. 
However, it should be an integral part of a higher education institution management in the following 
period.  
 
3 MANAGING AND FINANCING HIGHER EDUCATION SYSTEM  
 
According to existing legislation, higher education institutions are self-governing corporations in 
the majority of countries (and in almost all European countries). The vast majority of amendments 
to acts that regulate the status of higher education institutions further promote their autonomous 
standing and self-governing nature. (This also applies to the prepared amendment to the Czech 
Higher Education Act.) The government may, more or less, affect the tertiary education 
development solely through legislation, method of financing, and “regulation” through 
“accreditations” – i.e. through an “accreditation authority”.  

While the legislation sets down the basic legal framework for the operations of higher education 
entities, their relation to the government, and conditions for their operations, the accreditation 
authority basically carries out the (rightful) authorization of the government in respect of the higher 
education quality and acts, to a great extent, as a “regulator” of entry to the “higher education 
territory”. The financing of higher education institutions creates (regulates) economic (material) 
conditions for their activities. Any changes or modifications of these “three” tools of the 
government for impacting the operations of higher education institutions are thus always met with a 
great interest of the academia and are subject to negotiations of higher education representatives 
with public administration officials. The amendment to the Higher Education Act expressly 
specifies documents, which a higher education institution is to present to the ministry for approval. 
The fundamental document of a higher education institution should be – similarly as in the 
predominant majority of EU states - its “statute” as the sole document approved by the public 
administration (by a ministry). Another fundamental document of a higher education institution 
should be the “Long-term Plan”. Both documents should be approved by an “academic senate”, 
similarly as budgets and annual reports. The relevant legislation should also set down the structure 
and the number of the academic senate. The structure as well as the number of members of the 
academic senate should also be set down by law.  

The amendment equally strengthens the position of a higher education institution rector (president). 
The election by an academic senate is preserved. Based on the remarks of the higher education 
institution representatives, the institute of “approval of a rector’s election by an administrative 
board” was revoked. The position of a higher education administrative board was modified for the 



same reasons; its “decision-making” competences were reduced, which more or less 
supervisory/inspectional competencies being accepted. With a certain degree of simplification, the 
status of the board may be compared with the status of a “supervisory board” within the corporate 
segment.  

In connection with the modification of the status and competences of the managing bodies of higher 
education institutions, the question of the so-called “managerial” control (management) of higher 
education institutions comes to the forefront again. In reference to international experience in the 
past three years, this concept has been significantly preferred by some experts. In a way, it was 
considered as one of the potential reactions to the constant reductions in the higher education 
institution financing from public budgets. However, in such discussions, managerial control 
(management) of higher education institutions was mainly characterized – once again in reference 
to international experience – by a considerable strengthening of decision-making competencies of 
the “administrative board”, even with regard to strategic and conceptual matters. Another 
significant feature of the managerial control (management) of higher education institutions was a 
major change in the method for selecting a rector/president (not election). According to the 
aforementioned ideas, a rector/president would be selected on the basis of a “selection procedure 
announced by the administrative board” – the winning candidate would enter into a “managerial 
contract” with the administrative board. Such contract should mainly include “measurable” 
parameters of economic nature. The failure to comply with such parameters – either final or on 
continuous basis – would also constitute a reason for removing a rector/president. It is apparent 
from the said characteristics that participation in the given selection procedure would not be subject 
to membership in the academia of the relevant higher education institution. In this regard, neither 
the “administrative board” nor the “rector” would represent self-government bodies of a higher 
education institution, but rather bodies of managerial nature. On many occasions, these proposals 
contained controversial parts. For example, a rector/president (who does not have to be a member of 
the academia) selected on the basis of a selective procedure should also have undeniable academic 
competences, act on behalf of academic bodies, and appoint persons in not only managerial but also 
academic positions. It is clear that these “conceptual” suggestions were not positively received by 
the academia. The reception in other countries is not unambiguous either. For example, the Austrian 
author K. P. Liessmann states the following in his famous piece: “If we talk about universities as 
corporations that are managed by knowledge managers, who present knowledge balances, which 
allow identifying whether the proportion of inputs and outputs is profitable, it means that all 
industrial procedures and defined parameters of business management must be applied to 
knowledge in order for to make some sense”.17  

It is indisputable that the economic aspects and management of higher education institutions should 
be given due attention; however, this does not mean that it is useful to replace academic bodies with 
“managerial” bodies. Academic bodies are fully responsible for the quality of academic activities; it 
is also necessary to consider financial and economic aspects in ensuring such academic activities. 
Their role is absolutely irreplaceable in the area of educational and research activities. However, it 
would not be practical if they were to include operational (economic) management within their 
competences.  

Another aspect of a higher education institution management, which increases in importance in 
connection with the change of accreditation procedures, is the “quality management”. The proposed 
formation of a new “National Accreditation Agency” and establishment of institutional 
accreditation assume implementation of an “internal quality management system”. It is the 
evaluation of such system that will serve as the basis for acquiring institutional accreditation. The 
acquisition thereof, together with acquiring accreditation for certain “area of education”, authorizes 
a higher education institution that acquires it to internal (in-house) accreditation of other study 
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programs within the given area of education. In addition to public administration and the National 
Accreditation Agency, experts recommended by higher education institutions will also be involved 
in the drafting of accreditation standards. The outlined change in accreditations may create for 
favorable conditions for an improvement of activities of higher education institutions; however, this 
will require significantly higher activity on their part. In case the objective of the current changes in 
the area of tertiary education is to promote the motivation of entities operating in this segment for 
improving the quality of their primary activities, it is safe to say that this objective can be met.  
 
4 SO-CALLED THIRD FUNCTION/ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
 
In addition to ensuring the educational process, research and development, another fundamental 
mission of higher education institutions is the cooperation with corporate and public entities, 
namely with those that are located within the “environment” (both in terms of specialization and 
territory), in which the respective higher education institutions operate. This dimension of the 
higher education institutions’ activities represents an exceptionally significant contribution to the 
implementation of the knowledge-based society. Higher education institutions have their 
irreplaceable place in the development of lifelong learning, as well as in the area of production and 
transfer of findings into practical activities of both private and public corporations. Educational 
activities carried out within the lifelong learning system should focus on systematic and conceptual 
provision of “new” findings to graduates, who completed their studies in the past. The pressing 
nature and the literal need for development and ensuring the widest possible access to such forms of 
education stands out if we consider that about 80% of technical equipment and technological 
procedures have changed in the developed countries during the past ten years, while less than 20% 
of the total labor force changed (i.e. newly hired employees) during the same period. It is the 
continuous education for “adult” population, and particularly professional education, that offers 
significant potential for utilizing extramural study forms and modern information technology. The 
importance of the widest possible access to further education, similarly as comprehensive concept 
of lifelong learning, is also underlined by other facts. A person, who currently completes his/her 
initial education (on higher education level) at the age of 25 years, has the real perspective of at 
least forty years of economically active life ahead him/her. It is very likely that the contents and the 
nature of the knowledge necessary for the performance of his/her profession changes several times 
during the period. It is not even possible to rule out cases, where various professions that currently 
require higher education (either Bachelor’s or Master’s) will cease to exist entirely. This means not 
only creating conditions, i.e. possibility of lifelong learning, but also sufficiently functional system 
of motivation and stimulation. One aspect that has been substantially neglected is the analysis of the 
“contents” dimension of educational activities carried out under the term “lifelong learning”. The 
“systematic and methodical” (not only) monitoring, as well as rigorous and deep investigation of 
new findings, together with potential changes of fundamental paradigms of “studied” 
specializations will necessarily and naturally become (i.e. not just has to) a standard, but significant 
part of not only professional but also personal life of every higher education institution graduate. 
Higher education institution will have to pay exceptional attention to this type of lifelong learning, 
which represents a natural necessity, although some countries (including the Czech Republic) still 
lack relevant administrative reports for it required by the government authorities. This, once again, 
imposes not only higher, but also new requirements on the management of higher education 
institutions. It also assumes a significant “opening” of higher education institutions to “external” 
partners.  

It is this area that provides a wide sphere of action for very narrow organic cooperation of higher 
education institutions with corporate sector/public administration entities. Higher education 
institutions should not only significantly consider the needs of the corporate sector and external 
partners in framing the contents and material specialization of the relevant lifelong learning 
activities, they should also serve the role of an active center for transfers of specialized, research, 
and scientific information, including the context, in which they came into existence. This means, 



among others, significant strengthening of the focus on in-house research, which must also include 
the type of research that can be referred to as “search”; this part is often underestimated, but its 
importance for economic growth and higher competitiveness is exceptional in many regards. If a 
higher education institution is to be an “active” entity of knowledge transfers vis-à-vis external 
entities, it is necessary to focus not only on the collection of information, findings, and research 
results, but its irreplaceable role mainly consists in their analyses, classifications, evaluations, and 
“interpretations” for real context, in which such findings are practically utilizable for the partner 
entities operating in the given area, i.e. for context, in which they bring (“measurable”) added value. 
With regard to the said transfer of knowledge, it is necessary to focus not only on “immediately 
applicable findings”, but also on advances and changes in the area of theory of the relevant 
scientific discipline, in which such findings were produced, including potential innovations and 
changes in the fundamental paradigms of the given science. The activities focused in the 
aforementioned manner usually exceed the strictly (and sometimes more or less schematically) 
defined area of “applied research”.18 While simple transfer of (plain) information may also be 
ensured (and maybe even more easily) by other entities (e.g. various “information” or 
“documentary” centers), it is the above mentioned active, contextual-interpretation activity in the 
transfer of (scientific) knowledge and findings that makes a higher education institution absolutely 
irreplaceable vis-à-vis external corporations, whether private or public. At the same time, these 
activities are organically linked to follow-up (in respect of the previous higher) educational 
activities of the above mentioned lifelong learning. From the perspective of a higher education 
institution management, the existing (and prevailing throughout the European Union) method of 
research evaluation is a limiting factor in framing and managing this process.  

Furthermore, “innovative” studies of experienced, qualified employees with higher education create 
conditions for synergy effects: integration of practical experience with new theoretical findings. If 
we take into account the aging population – i.e. not only the increasing life expectancy but also the 
increasing number of those that reach that age, it seems very practical to look for ways of 
“extending” the period of active (including but not limited to economic) operations.  
 
CONCLUSION 
 
In addition to ensuring high-quality education and research, higher education institutions may also 
very significantly contribute to the implementation of the “knowledge-based society” concept 
(“knowledge society”) by their continuous and organic cooperation with organizations, businesses, 
and institutions that operate within the (professional, geographical) rage of the given higher 
education institutions. In this regard, their fundamental role (mission) consists not only in ensuring 
the relevant follow-up educational activities and the transfer of findings in the area of 
science/research to entities that can use them and “practically” utilize, but also in contributing – in 
cooperation with such entities – to the generation of new, original findings. One of the 
consequences of such operations of higher education institutions will apparently be the 
“scientification” of the practical production process, i.e. one of the fundamental ideas behind a 
knowledge-based society. On the other hand, this creates objective motivation for companies to take 
part in the financing of higher education institutions, which would be a real step in the direction of 
the often declared “multi-source” financing of higher education institutions.  
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4 THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS A 
PREREQUISITE FOR A SUCCESSFUL CAREER START (R) 

 

Miloš Krejčí, Naděžda Petrů 
 
Abstract 
Developing a quality in higher education, quality management systems, and criteria of external and 
internal evaluation of higher education is currently discussed on many levels. Authors of paper in 
their research focus primarily on the concept of talent management development and successful 
career start of university graduates through a balanced use of relevant education, international 
experience and relevant work experience. This paper focuses on the key condition of the Talent 
Development for Management and Business Practices. This is the definition of education quality 
from stakeholders’ perspective, the importance and validity of teaching assessment methods. The 
important part of the paper is the evaluation of a questionnaire survey among University of Finance 
and Administration (VSFS) students focused on their perception of quality. 
 
Abstrakt 
Vývoj politiky zajišťování kvality vysokého školství, vytváření systémů řízení kvality, stanovení 
kritérií vnějšího i vnitřního hodnocení výuky v rámci terciálního vzdělávání je tématem aktuálním a 
diskutovaným na mnoha úrovních. Autoři příspěvku se ve své vědecké práci primárně zaměřují na 
koncepci managementu rozvoje talentů a karierní start absolventů VŠ prostřednictvím vyváženého 
využití relevantního vzdělávání, mezinárodních zkušeností a odpovídajících pracovních zkušeností. 
Tento příspěvek  je zaměřen na klíčový předpoklad strategie Rozvoje talentů pro manažerskou a 
podnikatelskou praxi. Tím je definice pojmu kvalita výuky pohledem různých zainteresovaných 
stran, význam, metody a validita hodnocení kvality výuky. Součástí článku je i vyhodnocení části 
dotazníkového šetření mezi studenty VŠFS  zaměřeného na jejich pohled na kvalitu. 
 
Keywords  
Quality, higher education, value of higher education, motivation, career start 
 
Klíčová slova 
Kvalita, vysokoškolská pedagogika, hodnota vysokoškolského vzdělání, motivace, kariérní start 
 
 
INTRODUCTION 
Higher education in the Czech Republic is part of global education market and therefore facing 
global competition. Young Czech people are provided with many opportunities to study at foreign 
universities and foreign student’s interest in studying at Czech universities has undoubtedly upward 
trend over last decade. At the same time decline of the demographic curve of newcomers to the 
Universities is important trend in recent years. In line with needs, requirements and expectations of 
all stakeholders, quality control strategy and key performance measures implementation seems to be 
necessary response to the current situation from universities management. Diversification of higher 
education, both in the curriculum and in levels and forms of education; improvement in support of 
talented students; internal system of monitoring, evaluation and continuous improvement of 
education and research should boost competitiveness of the Universities. The quality of higher 



education is becoming the subject of research, aiming to benefit from the results of suggestions for 
further improvement. 
 

1 THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION   

The quality of higher education is currently discussed in a series of papers, on variety of national and 
international conferences and in many projects. Project "Higher Education Reform" is part of the pillars 
of the "Education" International Competitiveness Strategy of the Czech Republic for the period of 2012-
2020 (SMK). The objective of the project is to reform the higher education system in order to improve the 
quality and diversification of higher education. 

Generally, the quality of higher education is defined in DIN EN ISO 9001:2009 - Quality is the degree 
of compliance - requirements which are necessary or expectation that is stated, generally assumed or 
binding - a set of inherent characteristics of the product. In case of higher education it is a number of 
components, as student´s evaluations, internal accreditation mechanisms, research evaluation, level of 
service satisfaction, student’s employability, the number of successful graduates, the quality of the final 
thesis, etc. These Reverse Indicators summarizing what the university has achieved in the past. A 
comprehensive approach to the assessment of quality also foresees the evaluation, competence and 
potential for further development through the Feed-forward Indicators. They are management objectives 
and strategies, human resources, institution partnerships, and internal processes. The institution then 
applies the general approach, which provides the basis for the evaluation framework, according to the 
EFQM Excellence Model. Program EXCELLENCE National Quality Award for the public sector 
(universities included) is based on the evaluation of organizations by the principles of the EFQM 
Excellence Model and shows how the results (customer satisfaction, staff satisfaction, the results towards 
society and the economic results of the organization) lead to superior economic performance of the 
organization. By obtaining award institution declares transparency and credibility of the management 
system, increases the level of company culture, builds on internationally recognized standards, marketing, 
prestige, and receives valuable input for further improvement and innovation.  

Finding the ways to continuously increase the quality of education system and cope with the requirements 
for cost control at the same time, i.e. delivering best possible value of higher education is becoming key 
driver of competitiveness and future success of the higher education institution. 

Quality management is becoming an integral part of the strategic management process of higher 
education institution. Guarantees maximum satisfaction and customer loyalty in the most effective 
manner. What quality products and outcomes can higher education offers to their customers? 

 

Figure 1.1: Key products and target groups of higher education  

Product Characteristic Target Group 
(customers) 

Requirements 

Educational 
activities 
including lifelong 
learning 

Acquired competencies Students (graduates) 
 
Employers 
 
Companies, 
institutions and 
entrepreneurs 

Employability, 
successful career 
start 
Knowledge extension 
Social event 
Specific competences  
Compliance with 
individual 



development needs 

 Deepening or change 
of qualification 
 

Trainees 
Employers 

Career development 
Change of position or 
further growth 

Science, research 
and development, 
innovation, art and 
creativity 

Finding new 
principles and 
solutions 

Society New solutions, 
innovations, 
creativity, 
applicability of 
research in practice 

Cooperation 
with practice 

Competitiveness 
improvement 
 

Universities, 
companies, 
R & D institutions 

Meeting the needs of 
the labor market 
Applicability of 
solutions in practice 

Source: HUTYNA,M.; NENADÁL,J.; PETŘÍKOVÁ, R.; VYKYDAL,D.  Metodika komplexního hodnocení kvality 
ITV/VŠ. Praha: MŠMT, 2012. s. 3., and own adjustment.  

 

Specific study programmes are key products of higher education. These are supposed to meet the 
needs and requirements of higher education clients - which as a result leads to some social effect 
change in education or professional level of higher education customers. Depending on staff 
expertise, technical support, and other sources, universities and higher education institutions are 
offering variety of study programmes that can be classified according to several criteria: 

- The study programme - determines what level of education graduate receives. 
- Field of study - curricula can be focused on finance, marketing, management, 

agriculture, food processing, construction, architecture, art, law and other disciplines 
required by labour market. 

- Study format - full-time study, part-time (combined) study, PhD, distance learning, e-
learning study. 

- Type of higher education institution - state, public and private, university and non-
university. 

- Length of Study – higher education system in Czech Republic is offering bachelor, 
master and doctoral degree programmes as of now. The discussion has been held about 
possibility of launching shorter (two years) certified practical study programmes mainly 
in technical, logistical or agricultural fields. 

Higher education institution is responsible for the quality of education provided within the study 
programmes. For this purpose, it is required to establish, maintain and periodically assess the 
internal quality management system of higher education that is based on interaction between the 
bodies of HEIs in the procedures provided by its internal regulations in the creation, 
implementation and evaluation of the quality of study programmes and the creation, organization 
and use personnel, material and other support of higher education provided by the institution in 
the context of its academic, research, development and innovation, artistic or other creative 
activities. 19 

                                                           
19 Vnitřní systém zajišťování kvality, Vymezení v návrhu novely 2013. § 78 odst. 1 dle návrhu novely 



In reality all employees of higher education institution are responsible for quality assurance. Key 
measurement of higher education quality is the employability and successful career start of students 
and graduates. Such an institution is recognized as a long term partner for employers. 

 

2 HIGHER EDUCATION TEACHING QUALITY 

University environment from quality of teaching and delivery techniques perspective can be 
considered as a very specific area. Teaching practices for different age groups of students at the 
college have their own specific features, distinctive procedures and policies. University teachers’ 
expertise and scientific work are enough to succeed in current higher education. For qualified and 
excellent lecturers and instructors the pedagogical skills, student psychology knowledge, 
communication skills, professional self-development, knowledge and use of modern teaching 
techniques and information technology, self-assessment of the effectiveness of educational 
activities are expected. College education should not neglect the essential elements of coaching, 
motivation and individual development skills. 20 

EU High Level Group on the Modernisation of Higher Education in this context defines the 
following recommendations.  

- All staff teaching in higher education institutions in 2020 should have received 
certified pedagogical training. Continuous professional education as teachers should 
become a requirement for teachers in the higher education sector. 

- Academic staff entrance, progression and promotion decisions should take account 
of an assessment of teaching competence alongside other factors. 

- Heads of institutions and institutional leaders should recognise and reward (e.g. 
through fellowships or awards) higher education teachers who make a significant 
contribution to improving the quality of teaching and learning, whether through 
their practice, or through their research into teaching and learning. 21 
 

Higher education teaching from teachers perspective 
 
Generally speaking, teachers use three strategies to provide students with the necessary knowledge: 
 

1. Teachers presenting the curriculum and there is almost no room for interaction. This method 
leads to a critical-analytical thinking of students. 

2. Teachers asking questions, but knowledge questions only. The student´s answer can be 
either right or wrong, and the teacher can evaluate the student's response. Interaction 
between teacher and students is very brief. Students again have no space to interact with 
each other. Leads to the same way of thinking as a strategy first. 

3. The teacher leads a dialogue with students. The teacher considers such questions to 
stimulate students' thinking and discussion. There is no "right" and "wrong" answer. The 
teacher comments on what students said, trying to keep the topic of discussion. The teacher 
becomes more of a guide and counsellor and helps students’ critical thinking. 22 

 

                                                           
20 SLAVÍK,M. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada Publishing, a.s. 2012, s. 10. ISBN 978-80-247-4054-6  
21 The agenda for modernisation of higher education) available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
554_en.htm 

 
22 STERNBERG, R.J., SPEAR-SWERLING, L. Teaching for thinking. Washington, DC: American Psychological 
Association. 2006 
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However, the authors stress there can be excellent as well as poor execution of these strategies.  
And also all these strategies have their place in education. Selection of the specific strategy depends 
on what type of information the teacher wants students to teach, personality of the teacher, 
motivation and the specific way of achieving results. 
As defined in the previous chapter, education and communication skills, presentation skills and 
ability to lead and motivate others are essential to achieve success and excellence in teaching. 
 
Higher education institutions should assist teachers in the development and application of modern 
teaching and other communication skills in managing all forms of teaching and learning that 
brought the digital age. The aim should be to use the opportunities offered by technology to 
improve the quality of teaching and learning. The opportunity here is continuous improvement in 
areas of hard and soft teaching skills and this development should be achieved by standard methods 
of training, coaching and management provided primarily by their direct supervisors. 

 

Higher education from students’ perspective 
 

How students evaluate the quality of study and teaching quality in particular, seems to be 
primarily influenced by their motivation to study. Individual motivation of students can 
significantly affect the higher education areas, the students are evaluating as important for 
them, good or poor. Pintrich (1994); Marsh & Dunkin (1992); Deci (1971, 2000) and 
others dividing motivation into three components - the expectancy, the value and affect.  

- The expectancy contains students' belief in their ability to handle the task, belief 
in their own abilities and competencies.  

- Value refers to their own beliefs and goals, which are important to them (they are 
asking for the meaning of the task. 

- Affect covers the emotional response that is associated with that specif ic task. 

Students´ motivation is followed by goal setting. Generally, students can be divided into 
several groups: 

- Students with performance goals - for this group to get the best marks, 
regardless the level of interest of the information, is the most important. The 
quality is then considered such education resulting in the best marks without 
much effort. 

- Students with learning objectives - they want to know and understand the 
subject and to maximize the understanding, evaluation is primarily not the 
matter of their interest. The quality is then considered such education where 
they are actively involved in the activities leading to the understanding and 
mastery of subject matter. 

- Superficially motivated students – they are trying just to pass the courses with 
minimum effort. They are usually not able to realistically assess the quality of 
teaching, because they are involved only in truly mandatory activities.  

- Deeply motivated students – they are interested in the subject matter, want to 
gain as much knowledge and basic principles understanding. The primary 
important to them is to develop their own skills and competencies in this 
particular area. The quality is then considered such education resulting in their 
successful CAREER START. 



The various research teams independently reached the above stated conclusions. Eg. 
Jacobs et al. (2000), Dweck & Legett (1988), Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie (1991) 
etc. Radford & Holdstock (1993) examined university students’ expectations. The result 
was the distribution of students in to the three categories, based on their own objectives: i) 
students who wish to gain knowledge, ii) students who want to gain skills, iii) students 
who want to gain experiences. In addition, the students were divided into two additional 
categories: 

- Students motivated by discipline - they need to have clear rules,  learning tasks 
and fixed dates. They want to know exactly what are they obliged to study, how 
courses will be taught, what are the requirements for participation in lectures 
and seminars, what will be the details of closing the courses, etc. Quality for 
them is the sort of education which corresponds exactly to the description in 
syllabus. 

- Students motivated by gaining skills and competences – they want to learn 
practical applications. They expect a large number of practical workshops, 
lecturers from practice, preparation of real business cases, meetings with 
successful people in their business field. Quality for them represents interactive 
teaching and teacher's ability to apply practical experience supported by the 
theory. 

 
To evaluate the quality of education seems to be important also the difference between the student's 
approach to learning and student's demands on the quality of education - teaching which is 
associated with the personality of the teacher and the application / non-application of modern 
teaching methods.  

The higher education institution should initiate, promote, correctly interpret and taking into 
consideration students´ feedback, which can indicate students' preferences and challenges in 
education and encourage faster and more effective improvements and changes. 

 

Concept of quality from teachers and students perspective 

Students, on the one hand side, and the faculty responsible for the quality of teaching on 
the other side, work with a different priorities and evaluation criteria.  

Based on Donald & Denison (2001) research findings, teachers and students (N = 400) of 
English literature, physics and psychology at Ohio State University were looking for 
answers to the question of “what should be the ideal student”. The both sides agreed on 
first three places: 

- commitment to study 

- study obligations fulfilment 

- overall readiness for university study 

In fourth place, the two groups began to differ. Students prioritized critical thinking, self -
confidence and responsibility, teachers at the same time highlighted communication skills, 
study habits and intelligence. Students and teachers considered very important the ability 
to synthesize, critically consider the facts, and think independently, general academic 
readiness and independence in learning. To what extent have students clarified their 
educational goals, was the last priority for both groups. The results of this research were 



subject to some distortion - authors chosen evaluation criteria, among which the 
respondents had to decide and reduced them to a choice.  

Reid & Johnston, at the University of Manchester coped with this lack by using qualitative 
method of repertory grids to determine what "good teaching" means for students and 
teachers. Authors of this study, like Donald & Denison focused on differences in the views 
of teachers and students. Students lined up on the scale “interaction” – students´ 
engagement and their motivation, teachers preferred the helpfulness and human approach.  

 

 

 

 

Figure 2.1: quality teacher characteristic, Reid & Johnston (1999) 

 

Teacher characteristic Description 

Approachability Teacher is responsive and accessible, encourages 
interaction and discussion. 

Clarity Delivering well-prepared and clear presentation. 

Depth 
Challenge students to explore deeply their own ideas 
from different points of view, promote discussion. Is 
challenging, but not off-putting. 

Interaction Students are actively involved, discussion is 
continuously supported. 

Interest 

Expressed interest, demonstrates broad 
understanding and knowledge. Is on top of current 
development of science, has new knowledge in the 
particular field. 

Organization 
Teaching is clearly and concisely organized and 
variable, using and alternating different instructional 
techniques and methods. 

 

Source: based on  Reid, D.J., Johnston, M. (1999). Improving Teaching in Higher Education : student and teacher 
perspectives. Educational Studies, Vol. 25, No.3. 

 

Students' requirements variability for teaching quality, content and methods of education is so great 
that the teacher can never please everyone. Likewise, the views of teachers on the quality, content 



and methods of education varies a lot. The need for mutual communication, in order to get full 
understanding of what the other side is trying to achieve, is becoming more and more important.  

Self-reflection of teachers is an important factor for continuous improvement of teaching quality. 
By self-reflection we specifically mean self-understanding of their knowledge, skills and 
experiences and control over teaching, consulting, testing and other related activities. 

High level of self-reflection is to be considered as important to the success of the teacher and 
necessary condition for their professional growth.  

 

Higher education quality from employers perspective   

Real education quality assessment occurs on the labor market. The readiness of students to perform 
specific job requirements is the single most important measurement. The success of students in the 
recruiting process can be considered as education quality assessment. This success depends on the 
requirements of individual employers for each entering position and success of candidates in 
meeting those requirements during the selection process. 

Daniel Rubeš, HR Director of Agrofert holding says: "The best way to find new employees is to 
identify them already during their studies. It is for us the ideal opportunity to get to know the 
students and directing them to different placements and internships. As of today the number of 
universities and their graduates has increased, but their quality is declining. "(Http://hn.ihned.cz 
20th 5th 2013) 

Jana Jirasová, HR Manager of Procter & Gamble explains: "Successful candidates should have the 
competences and abilities to grow at least two levels above the entering level position. They must 
know the languages; it is necessity for the majority of positions today. Furthermore, they should 
focus on gaining experience and developing their skills, education itself is not enough. We assume 
that patterns of behaviour and personal traits are relatively stable. Thus, if the candidate has some 
skills and abilities, they probably demonstrated them in the past already, and therefore it is likely to 
prove them again. (http://finance.idnes.cz 26th 3rd 2013) 

The employability of graduates and thus the specific requirements of potential employers is 
becoming more and more important. Higher education should work closely with key 
employers in particular industry and sector in identifying the necessary competencies of 
successful candidates and expected development of requirements on these skills in the future. 

Kalousková & Vojtěch (2008) based on their research confirms that employers put approximately 
the same emphasis on professional skills - those that are "closely associated with specific expertise 
and their mastery enables or facilitates the performance of certain profession or occupation" and 
core competencies - "knowledge, abilities and skills that are necessary for the successful 
application not only in the labour market, but also in everyday life. Core competencies mastery 
should therefore contribute to greater flexibility of employees from broader perspective, ie. their 
ability to perform various specialized tasks or change the job position without major problems, and 
help to align employees with the skills requirements of employers." Based on market gradual 
development core competencies start to be more and more important especially for college students. 
Current employers consider as a most important i) the ability to solve the problem , ii ) individual 



responsibility, iii ) communication skills, iv) decision making , v) willingness to learn and vi ) 
proficiency in work with information." At the same time employers assess key competencies i) 
proficiency in foreign languages, ii ) individual responsibility and iii ) the ability to solve the 
problem, as those that current graduates have at an insufficient level. ( Kalousková & Vojtěch 2008) 

Similarly, Wellman (2010) based on analysis of 250 job specifications in the UK shows that i) self-
organization and priority setting, ii) communication skills and iii) teamwork and working 
effectively with others are three groups of the most desired competencies for graduates in 
marketing. 

To encourage and develop students not only in terms of knowledge and professional skills, but also 
in the personal / core competencies becoming currently an opportunity for higher education 
teachers. Personality of the teacher and their own level of competencies especially in i) 
communication, ii) leadership and iii) working effectively with others can play an important role in 
further development of talented students.  

From this perspective, the college, through its internal management and controlling processes, 
should focus on further development of teachers in both the professional and personal / core 
competencies.  

 

3 HIGHER EDUCATION QUALITY FROM STUDENTS’ PERSPECTIVE - 
THE SURVEY RESULTS 

The aim of this chapter is to identify whether and how students' preference (the demand on the 
quality of the courses and requirements for theoretical and practical education) are developing. 

Jacobs & Newstead (2000) conducted research on changes in students' motivation to study during 
their first three years of study. Gradually, over the three researches conducted on undergraduate 
psychology students (N = 423), they trying to figure out not only what motivates students to study, 
but also how their motivations change over period of time. Students starting their first year of 
education with enthusiasm and motivation, and to fulfill their goals is very important to them. The 
significance of all these areas generally decreases over the second year of their studies. Finally, in 
the third year (the last year of their studies) motivation has been rising again, while the priority 
becoming to gain knowledge of research methodology and practical skills. The decrease in the 
second year, the authors attempt to explain based on so-called "second-year blues" when 
enthusiastic student after the first year of study loses motivation (reasons not discussed). This 
development can be theoretically explained by the fact that the student in the second year 
understands the university and knows what they must do to study successfully, to compare with the 
third year they are not yet intensely confronted with the necessity of future steps in order 
to achieve bachelor degree. In the third year, students are however confronted with the 
challenges of their future career steps – the questions of further study or full time job 
addresses the issue of specialization and increase students’ the importance of their study 
goals fulfillment again. 

VSFS - Department of Sociology – conducting regularly the survey among the students of 
the 1st and 3rd year of undergraduate study, and students of 2nd year of master degree 



studies. The survey is part of an internal VSFS grant "Systematic exploration of the social 
system of VSFS (staff, students, alumni) ." The authors have set a goal: 

- Based on comparison of observed data from the parallel researches to capture the 
factual reality of the formative impact of the educational process in which  students go 
through during their studies. 

Hypothetically, we can assume that the students' opinions will vary according to gained 
experience and seniority.  

The success factors of a graduate addressed the view of the students on the ideal profile of 
the university graduate and their chances for success after graduation.  

This was covered by question, "Based on what, in your opinion, the success of the 
university graduates depends?" It was evaluated in the following order.  

 

Figure 3.1: Based on what, the success of the university graduates depends? 
 

 
 
 
Source: own, based on the final reports from surveys (Zich, Petrová, 2012; Zich, Rytina, 2012; Tomčík 2011) 
    
Based on the values shown in the graph, none of the factors is dominant. Opinions of respondents in 
each year of their studies are not significantly different; graduation is always affected by 
combination of several factors. However, according to the respondents “real practical experiences” 
are most significant factor to successful start of their own careers. Certain "underestimation" of 
theoretical knowledge is a stable attitude of students of the bachelor study programmes, master 
study programme students are already aware of the importance of theoretical foundations. 

The question "Do you feel you got enough needed knowledge for the money you paid as a 
tuition?" and the question "If you are dissatisfied (partly or fully), tell us what specifically you 
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mostly missed." were focused on the perception of the quality compared with tuition paid. 
This kind of “return on investment” or “value” of the teaching process, relevant information 
and skills for application in practice provided by higher education is from students´ side key 
measurement of their overall satisfaction.  

More than 70% of respondents (undergraduate 3rd year) is satisfied with the return on investment to 
study at VSFS, their share slightly decreases from year to year. The proportion of respondents, who 
in 2012 marked the extent of the study information to be insufficient, is getting close to one quarter 
of all respondents. 

More than half of the respondents of master level studies (2nd year) (58.5%) believe that they got the 
needed skills for tuition paid. Almost a quarter (23.2%) has a negative feeling, takes the view that 
the scope of information is not sufficient to compare with tuition. Absolutely satisfied is 12.6% of 
respondents. A small proportion of respondents (5.8%) is not able to assess the situation. 

The situation that 23.2% of the students do not consider the scope of information sufficient to 
compare with tuition, meaning they are not satisfied with value of their education is alarming and 
needs deeper understanding. Following figure tries to cope with details of unmet expectations of 
respondents and bring more clarity to this field. 

 

Unmet expectations of respondents - compared opinions of undergraduate 3rd year students 
and master degree 2nd year students. 

 

Figure 3.2:  Reasons for dissatisfaction 

 
 
Source: own, based on the final reports from surveys (Zich, Petrová, 2012; Zich, Rytina, 2012) 
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The number of unfulfilled expectations of the respondents clearly shows the lack of link theory with 
practice, the lack of instructions for solving practical problems, little experience from practice. 
While students of bachelor degree point to insufficient levels of unconnected courses and their 
syntax, master degree students point to imbalance. Teachers´ approaches are evaluated more 
positively on the master degree, master degree students are more critical of other factors, such as 
lack of language education, low quality of examination, lack of teaching materials - textbooks, 
materials, problematic diploma thesis supervision. 

In chapter 2.2, we theoretically examined students' motivation that drives their behavior in a certain 
direction and aiming to a specific goal, based on which they assess the quality of education. In the 
questionnaires were sets of questions that examined the importance of these goals at the end of the 
study. Results of comparison are as follows. Note: The higher the value, the more important goal 
for the respondent.  

 
 

Figure 3.3: Life goals 
 

 
 

Source: own, based on the final reports from surveys (Zich, Petrová, 2012;  Zich, Rytina, 2012; Tomčík 2011) 
 
Comparisons of life goals have significant similarities. Students give the greatest importance to 
“having a good job” and “being a good expert in specific field”. Logically, their expectation is that 
the university will prepare them well to start their career successfully. 
 
Established hypothesis - that the students' opinions will vary according to gained experience and 
seniority was confirmed in area of unfulfilled expectations only. Factors that affect their career start 
and life goals are not changing significantly during the period of their study.  
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The most significant deficit is seen in area of “getting real practical experience”, “creativity” and 
“communication skills”. 

 

CONCLUSION 

Based on the research, the results of VSFS surveys and daily practice of authors can be stated that 
quality and value of higher education should be subject of considerable attention. Students´ 
motivation certainly plays significant role in this field, however as the higher education is a 
complex system, the final result – successful start of individual student´s career, is influenced by 
variety of factors. 

Current higher education needs to be supported by strategy for the promotion and continuous 
improvement of the quality of teaching and learning. Such a strategic priority needs to be linked to 
overall higher education institution strategic plan (be integrated with other priorities) and to be 
supported by necessary human resources and financial resources. Accredited curriculum should be 
developed, innovated and monitored through discussion and cooperation of teachers, students, 
graduates and bodies active on the labor market (state and public institutions, business companies 
and entrepreneurs) with the use of new teaching and learning methods. Higher education should 
provide students with the necessary knowledge, skills and competencies, develop the ability to: 
solve the problem, take responsibility, to communicate, to be able to make a decision, willingness to 
learn, to think innovatively.  

Increased international mobility of students, teachers and staff and increased frequency and 
intensity of contacts among students, teachers and staff on the one hand side and all kind of 
employers on the other side are necessary elements of this continuous improvement of higher 
education. Interaction, communication and feedback among these systems have positive impact on 
education quality (higher education teaching and learning) and thus contribute to students’ readiness 
to start their professional career successfully.  
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5 RECRUITMENT PROCESS WITH THE HELP OF TALENT 
MANAGEMENT - UNIVERSITY AND PRIVATE COMPANY 
COOPERATION (R) 
 
Michal Hlavnička, Miloš Krejčí 
 
Abstract 
As a part of academic research, authors focused on describing how universities and private 
companies can cooperate in order to increase the quality of education on one hand, and the 
readiness of students for work on the other. To show how this might be achieved, authors chose to 
use talent management as a starting point to prepare a cooperation plan with two subjects which 
willingly accepted the offer to participate in this research. Talent management in particular has been 
used in many different ways over the recent years. Authors of this paper came up with a solution by 
using working principles and applying them in a slightly different way than big corporations usually 
do. This paper comprises the idea behind this research, factors that influence implementing talent 
management’s principles, basis for creation a cooperation plan and a cooperation plan draft derived 
from preliminary meetings with subjects participating in the research. 
 
Keywords 
education quality; talent management; university private company cooperation; competences; 
capabilities; recruitment 
 
JEL Codes: A11, J24, O15, I2 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
When studying, not many students ask themselves, will my degree be enough to get a job that I 
would be happy to do? Or should I find myself an internship abroad to get some experiences and 
learn the language? In most cases, these are not questions that students asks themselves, even 
though the current economic situation in the Czech Republic shows that most of university 
graduates cannot find a decent job in their area of expertise or level of education. They end up in 
supermarkets as cashiers hoping to find a better job later. This paper is not about explaining causes 
of this trend or behaviour neither it is not about solving it. This unfortunate trend causes two 
problems. The first is that universities are not able educate proper experts, because students lack the 
ambition to study themselves. They are content with having passed the exam from English with 
thinking it is enough for them to get a job they like. The second problem is that companies are 
striving to find well-educated, ambitious and experienced people. Surely, there had never been 
anyone who was born educated, but hiring inexperienced employees and expensively educate them 
afterwards is also not very efficient.  
 
In this research, we devise a possible solution demonstrated on a real example of two subjects – 
Technical University of Liberec (TUL) and private company Valbek. These two institutions agreed 
to take part in our research. We bring an option of dealing with this unfortunate trend by focusing 
on a one specific job position in Valbek and one specific study programme at TUL. The idea in 
short is to find a way for TUL to get its study programme more attractive while providing Valbek 
an opportunity to assess and support students who might be potential candidates for the job. Such a 
situation shows the necessity of creating a mutual cooperation on a working model using 
competences and capabilities. 



 
As The McKinsey Survey suggests, “Better talent is worth fighting for.” (Chambers, Foulon, 
Handfield-Jones, Hankin, Michaels, 2007) Pursuing potential talent is worth more than deciding 
among 30 candidates who is the least worst.  
 
1 TALENT MANAGEMENT AS A DIFFERENT APPROACH 
 
Why Talent Management 
 
It used to be that three basic things that were necessary for conducting business were capital, labour 
and land. In the time we live in, the information is considered as another asset vital for a successful 
business. Nevertheless, it is still people who invent new technologies, new information, therefore as 
Dave Ulrich and Edward Lawler call it, instead of labour, human capital. (Lawler, Ulrich, 2008) 
Through optimized talent management we develop a way to help TUL and Valbek achieving higher 
performance, productivity and applicability of students and potential candidates in both 
organizations. (Galagan, Oakes, 2011) 
 
Figure 1 clearly illustrates this trend. Companies should focus on emphasizing the people and 
talents, because they are the source of their organizations’ success. When companies realize this, 
they look for a tools and methods how to achieve more efficient organization while increasing 
profit.  
 
Figure 1: Mix of Individual Ability and Organization Capability 

 
Source: LAWLER, E. E.; ULRICH, D. (2008), p. 11 
 
What Lawler and Ulrich also stress out is that one of the most important management challenges is 
to recruit high-quality people. (Lawler, Ulrich, 2008) This is not an issue for big corporations who 
employ thousands of people, finding an appropriate candidate for the job seems to be even more 
difficult in small and middle-sized companies which do not have large resources and they are not 
able to go through hundreds of applicants while hoping in finding someone suitable for the job. 
However, there might be a solution. Why not to use talent management and work with talents who 
create a competitive advantage? Ulrich describes such company as a human-capital centric 
organization. (Lawler, Ulrich, 2008) Such an approach comprises the whole design of the company, 
how it functions, its organizational structure, interconnection between processes and policies. Such 
an organization could be described as high-involvement organization.  



 
Characteristics of high-involvement organization (Lawler, Ulrich, 2008): 

 Enriched work designs 
 Participative decision-making structures 
 Shared business information 
 Committed to education and development of people 
 Career oriented 
 Rewards for organization performance 
 Community 
 Shared leadership 
 Committed to talent management 

 
The following figure vividly shows how principles of talent management can be implemented in a 
company as a form of strategy adjustments. The important thing about it is the addition of 
competences and capabilities which are also basics for our cooperation plan in this research.   
 
Figure 2: HC-Centric Star Model 
 

 
 

Source: LAWLER, E. E.; ULRICH, D. (2008), p. 38 
 
Effective Recruitment Process 
 
Recruitment process is usually very standardized. The need for recruitment is usually of two kinds. 
There is either a new business contract, meaning that workload for current staff would be too much, 
therefore the quality would decrease. The second type is when someone is leaving or was promoted. 
In effective recruitment process, Joyce describes 6-step process ladder.  
 
Strategy – Identification of what hiring strategy will be used in order to find appropriate candidate. 
Standard four options:  

 external – completely new candidate 
 internal – from the human capital pool inside the company 
 time-limited – hire someone for a limited time, (i.e. until the project is finished) 
 re-hire – persuade the leaving employee to stay 



Proposition – This step is all about creating a proposition about the organization with emphasizing 
why this is the company to work for in terms of talent seeking. 
Branding – Covering the proposition in organization’s brand complying with the corporate culture 
and strategy. 
Talent Translation – In this point, it is crucial to stress out current human capital pool and reasons 
why talents would want to work there. 
Channels – This point is about how to get the offer among talents. These days, there are countless 
possibilities to connect with people, such as the popular social networks. 
Measuring Success – Final step is important for having a feedback whether the campaign was 
successful, what are the points that should be re-evaluated or re-designed.  
(Galagan, Oakes, 2011) 
 
Why Competences  
 
Every individual is unique, same applies to companies. This uniqueness can be described as set of 
unique skills and behaviour, in other words competences. As any person have different 
competences, so do specific jobs or organizations. For example, FedEx has competences in 
transporting parcels, whereas HSBC in banking and investing. With the knowledge of these 
competences, organization can use it to implement them into any strategic decision in order to align 
the whole organization to HC-centric approach. When competences for a certain job are described 
in detailed way, then everyone knows exactly what that job requires and what the person doing that 
job should be able to do.  
 
This is surely a way of measuring performance. When we have a framework of competences for 
every organization level and every job position then not only the feedback from supervisor to its 
subordinate is possible, but also the other way round, from subordinate to supervisor. The reason is 
simple, people drive the business in such company, and therefore the feedback is essential. 
(Armstrong, 2013) Illustratively, the Figure 3 used by Turner in case of Kaiser Permanente shows 
how the leadership capacity can be build by using talent management methods. (Carter; Goldsmith, 
2010) 
 
Figure 3: Building Leadership Capacity in Colorado 

 
 
Source: CARTER, L.; GOLDSMITH, M. (2010), p. 141 
 
If we follow Armstrong’s Competency framework (Armstrong, 2013) for a Competent Manager, we 
can observe what qualities and abilities manager should posses and with such a framework we can 



easily assess the managers or candidates’ skills whether he/she either retains them or in case of a 
candidate for a manager posses them.  
 
Competence Model in Organization 
 
Well-developed competence model is not enough if it is not applied in overall company’s strategy 
as it is described in Lawler’s and Ulrich’s Star model. To be able to work with people as a human 
capital it is also important to look on processes that people are going through the organization. We 
can see that very vividly on the Figure 4 described by Clayton, Baugh and Ferrero in Internal 
Revenu Service as an illustration of how leadership competences can be connected to core 
processes and competences. 
 
Figure 4: Values and Leadership Competencies Inform HR Decisions and Drive the Design of the 
Development Process 

 
 
Source: CARTER, L.; GOLDSMITH, M. (2010), p. 120 
 
Possible Limits of Competence Models 
 
Competence models seem to be very complex and therefore well-functioning, but this does not have 
to be always true as Conger describes 3 pitfalls of competency-based models (Dowel, Silzer, 2010): 
 
Too Complicated – When creating a competences list for a leadership position, experts tend to be 
too thorough and put there as many skills and behaviour as possible. That complicates the process 
of development because of scattered focus on too many areas. 
Ideal Leader – The concept describing the position through competences tends to be idealistic, 
because in reality, not many people are able to fulfil all of it on 100%. 
Focus – Many of competence-based concepts are developed in regard to past or current high-
performing leaders which is obvious, because devising a competence model requires time and a lot 
of research. On the other hand, for future managers, such competences may not be appropriate 
because of new challenges. 
 
Why Capabilities 
 
Capabilities are activities the subject is able to do. (Lawler, Ulrich, 2008) It is the possibilities and 
means that organization can use to execute its business activities. In the Star model, capabilities 
together with competences play an important role in planning and executing the organization’s 
strategy. In order to be efficient, the strategy must be driven by competences and capabilities. It 



applies the other way round too. Consideration of strategy, competences and capabilities has to be 
done at the same time.  
 
Typical organizational capabilities are nicely summarized in Table 1 composed by Evans and Chun: 
 
Table 1: Organizational Capabilities 
Capability  Description 
Talent  Attracting, motivating, and retaining competent people 
Speed  Making important changes happen fast 

Shared mind-set  Common framework of understanding communicated to internal and 
external stakeholders 

Accountability  Ensuring responsibility and quality results 
Collaboration  Working across boundaries to ensure efficiency and leverage 
Learning  Generating and generalizing ideas with impact 
Leadership  Embedding leaders throughout the organization 
Client connectivity  Building enduring relationships of trust with clients and stakeholders 

Strategic unity  Articulating and sharing an intellectual, behavioral, and procedural 
agenda for strategy 

Innovation  Creating new ideas and deliverables 
Efficiency  Reducing costs by managing process, people, and projects 
Simplicity  Keeping strategies, processes, and deliverables simple 
Social responsibility  Contributing to communities and broader public good 
Managing and 
anticipating risk Managing disruption in a volatile economy 

Diversity  Building a culture of inclusive excellence 
 
Source: EVANS, A.; CHUN, E. (2012) 
 
Focus on people – talents 
 
When talking about human-capital-centric organization, we know that the focus throughout the 
organization is on people, specifically on talents. Such companies have abilities to attract new 
talents, develop new one or retain the current one according to the organization’s competences and 
capabilities. (Lawler, Ulrich, 2008) 
 
The competitive advantage of an organization is created by its employees, talented employees. 
When using the Star model, it is of course not only about the strategy together with competences 
and capabilities, but also about the rest of the parts. Otherwise, wrongly executed strategy and 
planning does not create HC-centric company. 
 
2 RESEARCH SUBJECTS 
 
In this part, we introduce both subjects who agreed to participate in our research. We emphasize the 
analysis of current situation, their competences and capabilities. The important part is also what 
each subject can offer to the other.  
 
Technical University of Liberec 
 
Founded in 1953 in Liberec, TUL represents the important facility providing education in the North 
of the Czech Republic. Known for its scientific research in the textiles, it offers variety of study 
programmes from architecture to economics. TUL provides education for more than 8 000 people. 



There are various programmes of cooperation with nearby universities across the border from which 
one of them is called Neisse University.23  
 
Cross-border Study Programme 
 
Neisse University was established in 2001 as a joint project of three universities from three 
countries – the Czech Republic, Poland and Germany. It offers a bachelor study programme in 
Information and Communication Management. The uniqueness about this project is that students 
study every year in one of the cooperating university. In order to unify the whole span of studies, 
the general language is English.  
 
The studies start in Liberec at TUL for the first year, the second year is administrated by Wroclaw 
University in Poland and the 5th semester is held in Germany administrated by Hochschule 
Zittau/Görlitz. The last, 6th semester is left for compulsory internship.24  
 
The programme itself is also very interesting. Its focus, IT and communication, is non-standard the 
least. Students go through economics, psychology, but also programming, business processes, 
marketing, and national languages of each country.  
 
In summary, students of Neisse University have basic knowledge of at least two typical study 
programmes, all in English and apart that they have good basics for all three national languages.  
 
Current Situation Analysis 
 
At its beginning, Neisse University project was very popular in terms of number applications and 
students. All three countries had more applications than the capacity of the programme was. 
However, around the year 2009, the trend in number of applications slightly decreased, but the 
number of students who actually decided to go for this programme decreased much more.  
 
During our sessions with representatives of Neisse University, we discussed several reasons which 
might have been causing it: 
 

 Weak year of birth 
 Fear of studying in English 
 Lack of interest in experiences 

 
If we consider the first reason, it surely may be the reason, but it can also be caused by too many 
offers of study programmes or oppositely, too few students able to pass the entry exams.  
 
The reason number two is partly connected to the 3rd reason and the fact that there might have been 
less and less students able to pass the entry exams. NU representatives explained this as students 
who passed the exams had the opportunity to choose whether to study the whole three years in 
Liberec in Czech or whether they will study at Neisse University in English. Many of them chose 
the first option, because they either thought or knew that with their current level of English, they 
would not last long or they did not want to move abroad. 
 
In fact, the third reason is kind of a reflection of current generation of young people. Everyone can 
study and if they try a little. It is not difficult to pass the entry exams. The problem is that they do 
not really know what they will use the knowledge for.  

                                                           
23 For more information, see http://www.tul.cz 
24 For more information, see http://www.neisse-uni.org 



 
Considering Neisse University, it is almost an excellent bachelor programme for the beginning. In 
fact, many alumni said that NU gives a great overview in many areas of expertise and that it helped 
them to decide whether they will continue in economics or IT or any other way. 
 
What is a plus for students at this programme, there is no tuition and surprisingly, all three 
universities try to help students by different scholarships for accommodation. Therefore, financially, 
it is not different from any other university programme. 
 
Schools Capabilities 
 
Here, we focus on what Neisse University is doing and is able to provide as a partner with a private 
company: 
 

 Talent Attraction (attracting talents and develop them) 
 Collaboration (cross-border collaboration to ensure high quality of education) 
 Learning (variety of subjects to broaden the knowledge) 
 Diversity (diverse cultures including languages, styles of education) 
 Innovation (implementation of latest technological and educational news and methods) 

 
From this list, we can derive that the university is able to organize special courses and meetings for 
students and it is able to let students go for an internships. These capabilities of the university will 
play a big role for creation any cooperation plan.  
 
Student Competences 
 
In order to confront needs of an employer (Valbek) and offer of an education provider (NU), we 
needed to develop a list of competences which can be acquired by studying this programme, in 
other words we devised an ideal Neisse University student. 
 
Organization: 

 time management 
 project management 
 analytical skills 

 
Expertise IT: 

 programming 
 databases 
 information systems 
 data security 

 
Expertise Management (basics): 

 business 
 marketing 
 intellectual property 
 European law 

 
Communication: 

 rhetoric 
 negotiation 
 psychology 



 cultural understanding 
 
Valbek 
 
Valbek is a designing company founded in 1990. With just 7 employees, it started designing and 
engineering road and bridges. Within 20 years, it developed into a company of almost 250 
employees with subsidiaries located around the Europe. From bridges and roads, it expanded its 
services to designing almost any kind of construction projects (water, railroads, buildings, etc.). 
Apart the designing, Valbek provides services in surveying, technical supervision at sites, 
visualizations and construction management software.  
 
Aspe – Software Department 
 
Interesting fact about Valbek is that apart the main work as a designer; it also develops its own 
software for construction management projects. In fact, it is one of the mostly used software in the 
Czech Republic for managing construction projects. It started in 1990s as a simple program for 
estimation budgets for construction. After the years, it was developed into the complex system that 
serves all participants in construction projects realization – designers, investors and contractors.  
 
Despite the scale of their business (the Czech Republic and Slovakia), all the development process, 
distribution and technical support is done solely by their employees. Offices are located in Liberec 
where the main headquarter of Valbek is.  
 
Almost all large construction companies in the Czech Republic use software Aspe, i.e. Eurovia, 
Metrostav, Skanska, and others. Among investors, Aspe is used by, for example, Road and 
Motorway Directorate of the CR, City Hall of Prague, Ministry of Finance or Skoda Auto. This is 
just a fragment of all customers of course, because as described above, Aspe can be used for 
different purposes by different participants of construction project.  
 
Current Situation Analysis 
 
In total, the department responsible for software Aspe counts almost 30 people, which includes 
programmers, salesmen, administration workers and consultants. Programmers and salesmen’ jobs 
are quite clear when discussing software, but the job of consultants is more complex.  
 
Since it is quite a small company which serves tens of customers, providing technical support, as 
well as trainings and retaining customer relations is consultant’s job. Even though, it might sound as 
a complex and interesting job, there has been the largest fluctuation of employees from the whole 
department.  
 
When discussing this matter with Director of the Department, several possible reasons came up: 
 

 Too much workload and expectations 
 Low motivation 
 Low or none career promotion 

 
The reason number one mainly dated back when consultants served more as technical support hot-
line; therefore it was necessary to know quite a lot in a quite short time in order to be able to help 
the customers over the phone. Currently, consultants serve more like a project managers. They are 
assigned a customer about whom they have to care in the sense of the whole implementation 
process, training, customizations and other support.  
 



Low motivation was apparently connected to the monotonous type of work it used be. Basically, 
people were not motivated to do something extra when they had just answered phones.  
 
Career promotion is also important factor that influences people’s decisions. Some are fine with the 
routine work, some need to develop. Since the scale of the company is so small, it is obvious reason 
for some people to look for a different job. However, it is very probable that there will be expansion 
plans in the future and the need for experienced employees speaking foreign languages will be high.  
 
Valbek’s Capabilities 
 
As previously in case of the university, we tried to make a list of capabilities that Valbek too. 
Specifically, we focused on department Aspe: 
 

 Client Orientation 
 Accountability (quality ensuring) 
 Shared Mind-set (clear internal and external communication) 
 Trainings (constant learning) 
 Speed (implementing changes fast) 
 Collaboration (working with other departments and subsidiaries to ensure quality outputs) 

 
For the purposes of this research, it is clear that Valbek has capital which can be offered, especially 
for students who can have great possibilities to either go on internship or apply for diploma thesis 
support.  
 
Consultant Competences 
 
In this part, we devised a competences that ideal consultant for Aspe should possess. 
 
Communication: 

 telephoning 
 rhetoric 
 training skills 
 negotiation 

 
Relationships: 

 customers satisfaction 
 managers satisfaction 
 colleagues satisfaction 

 
Organization: 

 project management 
 analytics 
 time management 
 change management 

 
Expertise IT (basics): 

 databases 
 server installation and configuration 

 
Expertise (Aspe): 

 Aspe® 



 
3 COOPERATION PROPOSITION 
 
From the analysis of both subjects, it is much clearer now what they needs are and considering the 
principles described at the beginning, it is possible to sketch up a possible plan of cooperation that 
would be mutually beneficial for both of them. Even though, it might sounds easy, our goal is to use 
models of such cooperation from other European countries, such as Germany. However, the 
analysis of this model is still in progress, therefore any suggestion described here will be revised 
after the analysis will be finished within next months.  
 
Our goals are to: 
 

 confront both subjects’ needs while considering their capabilities 
 confront competences of Valbek’s consultant position with NU’s student 
 develop a plan containing possible forms of cooperation 

 
Employees’ Satisfaction 
 
Before confronting our research subjects needs, capabilities and competences, we want to stress out 
couple of things that for an employer should be of a high priority. We talk about reasons why the 
employees want to stay in the company. Kaye and Jordan-Evans conducted a survey asking more 
than 17,000 people what are the reasons of their staying in the company. (Galagan, Oakes, 2011)  
 
The 5 most frequent reasons (Galagan, Oakes, 2011): 
 

 Exciting work and challenge 
 Career growth, learning and development 
 Working with great people 
 Fair play 
 Supportive management (good boss) 

 
As authors of the survey correctly note, the results cannot be taken as a strict dogma that every 
employer must fulfil, because every person has different attitudes and different priorities. But we 
can observe certain aspects that are important for most of them.  
 
To illustrate a bit of different view on ways how to retain employees, we use couple of extra 
benefits found in Dot-Coms companies (Lawler, Ulrich, 2008): 
 

 Electronic game room 
 Pet insurance 
 Online shopping discounts 
 Oil change in parking lot 
 Forty-two kinds of drinks 

 
This clearly shows that type of business plays a big influential role on what benefits and values are 
important for retention of employees; in this case IT. 
If we consider the type of job position as a consultant in Valbek and competences that student from 
Neisse University can get, we receive a combination of both illustrations above. Typical corporate 
position, working in teams, following procedures on one hand, on the other, there are basic and 
advanced work with IT, high expertise in certain technology and software development.  
 



Subjects’ Needs 
 
When we confronted both sides and their needs, it is quite clear that NU and Valbek have lack of 
human capital or talents probably because there is not a very good publicity (case of NU) or that 
Aspe is not taken as an attractive workplace. These problems have a chance to be solved. The first 
reason is their location. Both organizations are located right next to each other. Therefore, there are 
almost no expenses for travelling and even if we consider the other years (2nd and 3rd, Poland and 
Germany), the travelling distances are not that large. The second reason is that both organizations 
have something to offer each other. 
 
Table 2: Neisse University and Valbek’s needs comparison 
Neisse University Valbek 
attract students attract qualified candidates 
increase publicity retain talents 
increase cooperation (with public sector) increase cooperation (with universities) 
 
Subjects’ Capabilities 
 
In this section, we looked at the capabilities of both organizations in terms of what they can do and 
what they are doing. Obviously, Valbek is a business company, so the biggest priority and most of 
the resources go to the development and client relationship management which consequently 
generate profit. Oppositely, NU is not run to be profitable, but to provide high-quality education in 
culturally diversified environment. When confronting these two approaches, we could say they are 
complementary. 
 
Table 3: Neisse University and Valbek’s capabilities 
Neisse University Valbek 
Talent Attraction Client Orientation 
Collaboration Accountability 
Learning Shared Mind-set 
Diversity Trainings 
Innovation Speed 
 Collaboration 
 
NU alumni and Valbek Consultant Competences 
 
The most important part of this research was to confront competences of typical (“ideal”) Neisse 
University alumni with competences of consultant position in Valbek. In the following table, we 
can observe how this comparison ended up. Interestingly, both positions have a lot in common. In 
terms of soft skills or organizational skills, the competences are almost the same. Of course, there 
are different demands at real work than at university. However, having real examples of what 
students could do and why they study this programme may give them a deeper insight on their 
future career.   



Table 4: Comparison of NU alumni and Valbek consultant competences 
Neisse University Valbek 
Organization: 

 time management 
 project management 
 analytical skills 

Expertise IT: 
 programming 
 databases 
 information systems 
 data security 

Expertise Management: 
 business 
 marketing 
 intellectual property 
 European law 

Communication: 
 rhetoric 
 negotiation 
 psychology 
 cultural understanding 

 

Organization: 
 project management 
 analytics 
 time management 
 change management 

Expertise IT: 
 databases 
 server installation, configuration 

Expertise (Aspe): 
 Aspe® 
 Customer-orientation: 
 customers satisfaction 
 managers satisfaction 
 colleagues satisfaction 

Communication: 
 telephoning 
 rhetoric 
 training skills 
 negotiation 

 
 
Suggestions for Activities 
 
Since, there are already several examples of partnerships between universities and companies 
(banking, IT, etc.); the idea was to come up with suggestions of how to provide such an opportunity 
locally, for a smaller company and with almost no costs other than the time.  
 
Based on the comparisons, we believe that cooperation should be implemented throughout the 
whole studies as a structured and scheduled plan.  
 
Table 5: Suggested activities 
Time Frame Activity 
1st semester 
2nd semester 

Introduction by showing the possibilities (not only consulting Aspe) 
Case studies – specific subjects (help identifying talent)  
Practical seminars 

summer 
holidays 

Internship (3 months) 

3rd semester  
4th semester 

Practical seminars 
Real problems finding solutions – competitions for “prizes” 

summer 
holidays 

Internship (3 months) 

5th semester Own ideas - competition 
Thesis support 

6th semester  Internship (3 months) with the possibility to extend (if capacity allows it) 
Thesis support 

 
 
Cooperation Plan – Suggested Fields 
 



How Valbek can input into the cooperation is described in previous section. Mainly these activities 
were directed to students just from the software department developing Aspe. What about the input 
of the whole organizations then? Neisse University regularly organizes a Neisse Meeting, which 
gathers students, alumni, teachers and other partners of all three universities. Occasionally, there are 
conferences related to Euroregion Neisse, which representatives of NU usually attend. In case of 
Valbek, the reach is also significant.  
 
Therefore, we suggest following forms of cooperation: 
 

 attending conferences of opposite side in cases it relates in the field of discussed 
competences 

 promote the other side at related events 
 prepare together plans for increasing the quality of education by practical activities (section 

3.5) 
 promote students creativity (case studies, practical exercises) 

 
CONCLUSION 
 
In this research, we focused on increasing the human-capital value of two institutions – Technical 
University Liberec and private company Valbek. They both struggle to fulfil some of their needs in 
the field of human-capital and talents. What we stressed out was that a strategic partnership among 
organizations located in the same area can be mutually beneficial and at the same not very costly. 
As a first part of this research, we analysed situation at both companies, confronted the results and 
drafted certain possibilities based on the talent management model of competences and capabilities.  
 
The next part of this research will be focusing on analysis of similar model of cooperation in 
Germany. Findings will be then used to confront our first draft. Using the results, we will present 
the solution stated at the beginning of this paper.  
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6 THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON FEMALE LABOR 
FORCE PARTICIPATION RATE: THE CASE STUDY OF IRAN (R) 
 

Zahra (Mila) Elmi, Kheizaran Roostaei 
 
Abstract 
This paper empirically intends to investigate the impact of education on female labor force 
participation rate in Iran covering the period of 1982 and 2010. Also, it evaluates different level of 
educational on female labor force participation rate in Iran. This article uses time-series data and 
unit root test to perform for all variables with using the Augmented Dickey-fuller technique. All 
variables are confirmed to be integrated of order one or I (1). Confirming this, the co-integration 
technique is employed to see the existence of long run relationship among variables, using the 
Johansen test. Findings indicate that the long run relationship among variables exists. It is also 
observed that the impact of female education in all level on the labor force participation rate. 
JEL Classification: B54, I21, C22.  
Key words: female labor force participation rate (FLP), human capital, Iran, Augmented Dickey-
fuller 
 
 
INTRODUCTION 
 
Attracting more women into the labor force requires as a first step equal access to education and 
equal opportunity in gaining the skills necessary to compete in the labor market. More women are 
gaining access to education, but equality in education is still far from the reality in some regions 
(ILO, Geneva, 2010). 
The importance and effects of education on labor force participation is widely recognized by policy 
makers and economist. In fact educational attainment is  one of the most effective determinant of 
labor force participation rate for both male and female and for both developed and developing 
countries too (Psacharopoulos and Tzannatos,1991; Kennedy and Hedley, 2003; Faridi and et al. 
2009; Ince, 2010; Jao and Li, 2010).  
 
Especially, the studies of female labor force participation indicate that education is the most 
important women’s personal characteristics which affect on their participation in labor market 
(Kasnakogula and Dayigolu, 1996; Jaumotte, 2003; Arango and Posada, 2007; Ntuli, 2007; Aziz, 
2009). 
 
Between 1980 and 2008, the rate of female labor force participation increased from 50.2 to 51.7 per 
cent (ILO, Geneva, 2010). Generally, participation rate of women in developing countries is less 
than developed countries. Iran as a developing country has experienced increasing in women's 
participation, but it's still so less than developed countries. In 1990s participation rate for women 
above 15 years old in Iran is 9.6 percent but this rate in OECD countries is around five times more 
and it is 47.75 percent.  In Iran in 2010s women participation rate in labor market has increased to 
16.1 percent, but this rate for OECD countries arrives to 50.1 percent. In figure 1 difference 
between Iran and OECD countries it is clearly visible. As regards, education is one of the main and 
important factors in women's participation; hence, we study the effect of education on female 
participation rates in Iran as a developing country. 
 



Figure 1: comparing women participation rate between Iran and OECD countries 

 
Sourse: world bank, 2011 
 
Male and female Participation rate has fluctuation during these three decades 1980-2010. After 
Iran's Islamic Revolution, the population of working women decreased and women's unemployment 
rate rose. With the cessation of population growth control policies, abolishing the minimum age of 
marriage, increasing in fertility rate and population growth rate that happened due to supporting 
laws and regulations to increase the birth rate, all of them caused that attitude towards women's job 
in out of home changed. During the Iran-Iraq war, the participation rate rose to the benefit of men. 
With the end of war and starting during the reconstruction, investment increased and families 
decreased their family size. They were caused attitude towards women's occupation changed. By 
the way, male participation rate is more than women in whole years and this large gap can be 
observed in figure 2, but in recent years this is becoming smaller. 
Figure 2:  participation rate in Iran for both genders. 

 
Sourse: world bank, 2011 
 
The rest of the paper is outlined as follows: Section 2 presents the literature review. Section 3 
discusses the methodology and data. The forth section is devoted to the empirical results. Finally, 
the last section gives concluding remarks. 
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1 LITERATURE REVIEW 
Many studies have been carried out to examine the long run relationship between education and 
female fertility rate (FPR). Bratti (2003) is concentrated on role of formal education in decision 
making for labor force participation and fertility of married women in Italy for 1993's. Through the 
use of multivariable logit model, he found education increases women tendency to have 
participation in labor force. This increasing is more for women with higher education (more than 17 
years) and this rate arrive to 99 percent for women who are between 35-39 years old. Also 
education decrease tendency women for fertility. 
 
Evans & Kelley (2004) have studied the effect of education on women's participation rate of 
Australian women between the ages 25-64 years during the period 1984-2002 and found education 
has a powerful influence on women's participation rate. 
 
Sackey (2005) has used multivariable model to explain the effective determinant of women's 
participation rate in Ghana during 1998 to 1999. These variable were age, age square, number of 
children, the area of living, ethnic group, religion, marital status, education level and husband's 
education level. Ultimately the result showed that the women's education in both urban and rural 
areas has a positive impact on women's participation rate. 
 
Arango and Posada (2007) analyze the evolution of female participation between 1984 and 2000 
utilizing information from a pseudo panel. The authors conclude that age has relationship inverted-
U shaped with female participation, and higher participation rates in young women has related to 
their higher education. 
 
Ejaz (2007) analyzes major factors effective on Pakistani women's participation with a breakdown 
of urban and rural areas. In that paper empirical results showed that education variable is one of the 
important effective factors. By increasing of literacy years, women's participation also increases. 
Also the no married educated women have highest chances to participate in labor market. 
 
Münch & Wijnbergen (2009) has used annual data during 1995 to 2008 and panel logit to 
investigate the effect of education on female participation for different age-groups in Europe Union 
countries except Bulgaria, Estonia, Lithuania and Malt. Finally results imply that female 
participation is positively affected by tertiary education at any age. But upper secondary education 
increases participation only up to an age of 40 while after that it has no effect or even a negative 
impact. Also results show that increasing in access to education for women will have a significant 
effect on women's participation. 
 
Ince (2010) examined the effect of education on labor force participation of women in Turkey by 
using time series and data of 1980-2004 years. Results from this study indicate that increasing the 
women's education caused to decrease fertility and mortality rates while has a positive effect on 
female employment.  
 
Bbaale (2011) has investigated the relationship between female education and labor-force 
participation is estimated in Uganda at 2006. On the base of results, increasing of education reduced 
women's fertility at the secondary level and especially after secondary level and increased 
probability of women employment in labor market.  
 
2  DATA AND METHODOLOGY 
 
Data 
 



This research utilizes the time series data for 28 years which is from 1980 until 2008 exclusively for 
Iran. The data was collected from various sources including World Bank data, United Nations 
Statistics Division and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO). 
 
For this study we use annual female participation rate (FLP) for women 15-64 years, percentage of 
female students in pre-primary (pre), in primary (pri), in total secondary (sec), and in total tertiary 
(ter). The labor force participation rate is the percentage of working-age persons in an economy 
who are employed and unemployed but looking for a job. Typically "working-age" is defined as 
people between the ages of 16-64. People in those groups who are not counted as participating in 
the labor force are typically students, homemakers, soldiers and persons under age of 64 who are 
retired. Participation rate is the ratio between the labor force and working-age persons, one of the 
important indicators of labor force supply. (Yenilmez and Isikli, 2010, p. 78) Percentage of female 
students is Total number of female students in a given level of education, expressed as a percentage 
of the total number of students enrolled at that level of education (UNESCO).  
 
The methodology  
  
The choice of the existing model is based on the fact that it allows for generation and estimation of 
all the parameters without resulting into unnecessary data mining. For the analysis of female labor 
force participation, the model for the study takes the form: 
      (               )                                       ( ) 
 
Following variables will be used; 
Where     is Labor force participation rate (% of female population ages 15-64) and    ,    ,     
and     are respectively Percentage of female students in pre-primary level, primary level, 
secondary level and tertiary level. 
 
One of the main stocks to the study of macroeconomic time-series is the importance of verifying 
whether a time-series is stationary or not. Macroeconomic data have generally a randomized trend 
that they can impact on time series estimations. Time-series that are non-stationary have unit roots 
and can be characterized as random walks. 
 
Let Y be a time-series variable. If Y follows an autoregressive scheme then            . Where 
−1≤ρ≤1, and    is a white noise, random error term. If Y follows a random walk, then Y has a unit 
root, implying ρ = 1. The Augmented Dickey Fuller test detects unit roots by estimating the 
regression. 
This study uses the unit root tests to assess the stationary properties of the time series data based on 
the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Next, with co-integration test based on Johansen can look 
at the long run relationship between the variables of FPR and education level. 
 
3 EMPIRICAL RESULTS 
 
The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test has been offered for examination unit roots and 
stationary for all variables, if all series are integrated of the same order, we can proceed to test for 
the presence of co-integration. 
variables should be stationary. In order to test, we use the Augmented Dickey-Fuller (ADF). The 
null hypothesis indicates that the time series is unit root or non-stationary. According to the results 
of ADF test, hypothesis    in level is rejected. The ADF statistics of variables is stationary in their 
first differences in 10% statistic level. Result of ADF test is presented in below table. 
 



Table 1: Results of ADF test in 90 % of confidence level. 
variables Level FIRST DIFFERENCES 

t-statistic ADF statistic t-statistic ADF statistic 
FPR -1.6 1.7 -1.6 -1.8 
PRE -1.6 0.73 -1.6 -9.2 
PER -1.60 1.18 -1.6 -1.69 
SEC -1.6 -1.09 -1.6 -1.7 
TER -1.6 1.2 -1.6 -4.9 

 
 
 Also, we use the group unit root tests proposed by Levin, Lin and Chu (LLC) and Im, Pesaran and 
Shin (IPS). LLC and IPS tests have same result that null hypothesis imply all variables has a unit 
root in level. But they are stationary in first difference. IPS and LLC test results are presented in 
table 2. 
 
Table 2: Results of IMP and LLC test. 
test level FIRST DIFFERENCES 

statistic prob statistic prob 
Im, Pesaran, Shim 0.68 0.75 -5.60 0.00 
Levin, Lin, Chu -0.64 0.25 -4.57 0.00 
 
After considering the stationary of variables, then a co-integration test can be performed to 
determine long run (co-integration) relationship between the variables. In order to determine the co-
integration relationship, this article used Johansson methodology. Co-integration test dedicates that 
there are at least two vectors among variables. As can be seen in Table 3, the Johansen test proves 
that FPR and PRE, PRI, SEC and TER co-integrated to each other in the long run. 
 
Table 3: Results of Johansson test. 
 
 
Null Hypothesized 

 
Unrestricted Co-integration Rank Test 

Trace Maximum Eigenvalue 
statistic 0.05 critical 

value 
statistic 0.05 critical 

value 
r ≤ 0* 
r ≤ 1*25 
r ≤ 2 
r ≤ 3 
r ≤ 4 

136.79 
73.06 
27.51 
7.23 
1.83 

69.81 
47.85 
29.79 
15.49 
3.84 

63.72 
45.55 
20.27 
5.3 
1.83 

33.87 
27.58 
21.13 
14.26 
3.84 

Trace and Max-Eigen statistics indicate that variables has at most two co-integration vector at 5% 
significance level. 
 
                                                       ( ) 
                 (    )             (     )        (     )       (    ) 
 
 Equation (2) shows the normalized co-integrated vectors between educational level and female 
participation rate (standard error in parentheses). This equation implies that all coefficients are 
significant. This indicates level of pre-primary has negative impact of female participation rate, 
while primary level, secondary and tertiary education levels have positive effect on female 
participation rate in Iran. It shows the positive effect of education on female participation rate. 

                                                           
25It denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level. 



Also, as can be seen, the effect of secondary education level is higher than the others. In other 
words, because of job segregation and market segmentation in developing countries market like as 
Iran, women with secondary education level have a better chance to enter marketplace.  
 
4 RESULTS 
 
Increasing the share of women in labor market is one of the most notable phenomena of recent 
decade. Women's employment is more than ever, and they receive salaries for their work. 
International studies related to women's role in the economic development suggests the women are 
entering the formal labor market. Also with entering a large number of educated women to society, 
the demand for women has been increased. It confirms studying about effects of education on 
women's participation rate. 
This study has achieved its objective with the significant variables educational levels found to 
influence FPR. By using time series data for the period of 1982- 2010, the ADF test was performed 
to test stationary. All variables integrated of order one or I (1). Subsequently, the co-integration test 
was utilized to see long run relationship between variables. In long run primary, secondary and 
tertiary levels have positive impact on FPR. It means that a growth in educational levels will 
increase women labor force participation rate. As education has a positive impact on FPR, it is 
important for the government to promote more educational attainment for female. But, it is more 
important for government to take a special policy to provide more chance for higher educated 
women to take participation in labor maker. Otherwise, it is waste of resource to encourage girls to 
get higher education.  
 
References 
 [1] Arango, L. E. and C. E. Posada, (2007) Labor Participation of Married Women in Colombia. 
DEARROLLO Y SOCIEDAD, pp. 93-126. 
[2] Aziz, F., (2008) Trends in Labor Force Participation Rates by Gender and Race. Economics 
School of Business, Hamline University. 
 [3] Bbaale, E., (2011) Female Education, Labor-Force Participation and Fertility: Evidence from 
Uganda. Final Report Submitted to the African Economic Research Consortium, Nairobi-Kenya. 
 [4] Ejaz M., (2007) Determinants of Female Labor Force Participation in Pakistan an Empirical 
Analysis of PSLM (2004-05) Micro Data. The Labor Journal of Economics, pp. 203-235. 
 [5] Evanse, M.D.R. and J. Kalley, (2004) Trends in Women's Labor Force Participation in 
Australia: 1984-2002. Melbourne Institute Working Paper, ISSN 1328-4991, ISBN 0 7340. 
[6] Faridi Z. M., Sh. Malik and A.B. Basit, (2009) Impact of Education on Female Labor Force 
Participation in Pakistan: Empirical Evidence from Primary Data Analysis. Pakistan Journal of 
Social Sciences (PJSS), Vol. 29, No. 1, pp. 127-140. 
[7] International Labor Office – Geneva: ILO, (2011) Women in labor markets: Measuring progress 
and identifying challenges. 
[8] Ince, M., (2010) How the Education Affects Female Labor Force? Empirical Evidence from 
Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 2, pp .634-639 
[9] Jao Y., and J.A. Li, (2011) Trends in the Labor Force Participation of Married Mothers of 
Preschool-aged Children in Taiwan. RAND Working paper, NO. 850.  
[10] Jaumotte F., (2003) Female Labor Participation: Past Trends and Main Determinants in OECD 
Countries. Economics Department working Paper, No. 379. 
[11] Kasnakogula Z., and M. Dayigolu, (1996) Education and Labor Market Participation of 
Woman in Turkey, in Bulutay T. (ed.) education and the labor market in Turkey, state institutes of 
statistics, Ankara. 
[12] Kennedy, S. and D. Hedley, (2003) A Note on Educational Attainment and Labor Force 
Participation in Australia. Treasury Working Paper, November 2003-03.   



[13] Munch, C. and S. Wijnbergen, (2009) Education and Labor Market Activity of Women: An 
Age-Group Specific Empirical Analysis. University of Amsterdam, Tinbergen Institute Discussion 
Paper. 
[14] Ntuli, M., (2007) Determinants of South African Women's Labor Force Participation, 1995-
2004. IZP Discussion Paper Series, NO. 3119. 
 [15] Psacharopoulos, G. and Z. Tzannatos, (1991). Female Labor Force Participation and 
Education in G. Psacharopoulos (ed.), Essays on Poverty, Equity and Growth, Oxford: Pergamon 
Press for the World Bank. 
 [16] Sackey, H., (2005) Female Labor Force Participation in Ghana: The Effect of Education. 
AERC Research Paper 150, African Economic Research Consortium, Nairobi 
[17] Yenilmez, F. and B. Isikli, (2010) The Comparison of Labor Force Participation Rate of 
Women in Turkey with the World Country Groups. ANADOLU University Journal of Social 
Sciences, Vol. 10, No. 3, pp. 77–92. 2010. 
 
Authors: 
 
Zahra (Mila) Elmi  
Associate Professor in Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran 
z.elmi@umz.ac.ir 
 
Kheizaran Roostaei 
MA student of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran 
kheyzaranrustaei@yahoo.com 

mailto:z.elmi@umz.ac.ir
mailto:kheyzaranrustaei@yahoo.com


7 FEATURES OF HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT IN 
KAZAKHSTAN AND THE PROBLEM OF A COMPLEX 
ASSESSMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS OF 
PUBLIC HEALTH POLICY (R) 
 
Zhibek H. Khusainova, Yerlan S. Ibadildinov 

 
Abstract 
Article is devoted to the retrospective analysis of health system development in Kazakhstan and the 

problem of a complex assessment of public health policy effectiveness. The effectiveness complex 
assessment of health care based on dialectic trinity of its components such as medical effectiveness (i.e. 
extents of objectives achievement in the field of prophylaxis, diagnostics, treatment and rehabilitation); 
social effectiveness (i.e. assessment of public health indexes – mortality due to the controlled reasons, a 
primary exit due to disability, a temporary invalidity due to illness, etc) and economic effectiveness (i.e. 
direct and indirect indexes of health care influence on national economy). Assessment criteria of medical, 
social and economic effectiveness of public health policy of the state are offered. 

 
Keywords: Health economics; social and economic effectiveness of health care; methods of evaluating 

the effectiveness of health. 
 
JEL Codes: I 00, I 10, I 18 
 
 
The occurred political and social and economic transformations in Kazakhstan including the 

final formation of the market relations priority have affected on the medical care organization 
system to the population.  As a result, the health system of Kazakhstan was exposed to the 
considerable reconstruction and during the state sovereignty, submitting historical, political and 
socio-economic factors, endured three models:  budgetary, budgetary and insurance, program and 
budgetary with elements of paid medicine at all stages of development.  

Health system reforming in the republic was accompanied by a number of negative factors, 
such as decrease in number of doctors of all specialties and nursing staff; numbers of medical 
institutions; numbers of hospital beds for pregnant women and women in labor, and also sick 
children (table 1). 

Table 1 - Dynamics of the main indexes of health care development of the Republic of 
Kazakhstan 

 
 

Index 
Years 2000 

in % to 
1995 

2012 in % to 
1995 2000 2003 2006 2009 2011 2012  

1995 
 

2000 
The number of 
doctors of all 
specialties, in 
thousands. 

60,1 49,0 54,6 57,3 60,5 62,2 64,4 81,5 107,2 131,4 

Number of the 
nursing staff, in 
thousand. 

168,4 106,6 115,0 125,2 138,6 159,9 168,7 63,3 100,2 158,3 

Number of the 
hospital 
organizations, in 
units 

1518 938 1029 1086 1020 1009 990 61,8 65,2 105,5 

The number of 
hospital beds, in 
thousands 

192,6 106,9 114,8 119,0 121,2 117,7 113,0 55,5 58,7 105,7 



Number of beds for 
sick children, in 
thousand units 

37,4 18,6 20,3 20,0 20,6 20,1 19,2 49,7 51,3 103,2 

N o t e  –It is systematized by the author on the basis of statistical data of Agency on Statistics of the 
Republic of Kazakhstan [1] 

 
As can be seen from Table 1, during the period from 1995 to 2000 there was a sharp decrease 

in the number of medical institutions. Systemic social and economic crisis of the 90s determined 
decrease in many indexes of public health and health care. In the 2000th years with an exit of 
Kazakhstan to a trajectory of sustained economic growth and macrostabilization, potential 
opportunities for improvement of a situation in the health care sphere were created. Strengthening 
of state regulation and adequate financial security of guarantees in the public health care sphere 
became the main social task and a duty of the state. 

The health system of Kazakhstan is presented by public and non-public sectors.  
The public sector of health care consists of government bodies in the field of health care, the 

organizations of health care founded on the right of state ownership. In system of the state health 
care the sector of paid medical services is presented to the population which is regulated by the 
legislation and including rendering a medical aid in excess of state-guaranteed free medical aid; 
rendering diagnostic and medical services by patients initiative; treatment with the medicines which 
is not included in the list of the fixed (vital) medicines; spa therapy without the proper direction; 
medical and genetic researches without medical indications; medical examination for admission of 
citizens to work and study; rendering a medical aid under the contract with the enterprise, providing 
additional services over the established medical standards.  

The non-public sector of health care consists of the health care organizations founded on the 
right of a private property, as well as individuals engaged in private medical practice and 
pharmaceutical activity.  More than one third of private medical organizations provide diversified 
services, the others are occupied with obstetric and gynecologic, therapeutic, psychotherapeutic and 
narcological, ophthalmologic, surgical, neurologic activity, as well as traditional medicine and 
healing.  

According to the Code of the Republic of Kazakhstan on health of the people and health 
system, sources of financing of the state health system are the following (table 2): 

 
Table 2 - Sources of financing of the state health system of the Republic of Kazakhstan and 

main directions of their use 
 

 Sources of financing of the state health system Direction of funds application  
1. the funds of local budgets allocated on per capita; rendering the free guaranteed amount of a 

medical care; 
2. the funds of the republican budget allocated to the 

established order; 
target complex health care program; 

3. the funds of the international organizations on 
international programs; 

development and maintenance of material - 
technical base of the state health care; 

4. the funds of the medical organizations received for 
rendering a medical care over the guaranteed 
amount and for rendering paid services 

organization of production and purchase of the 
main medicines; 

5. voluntary assignments from organizations profit; training and professional development of 
medical and pharmaceutical personnel; 

6. charitable contributions of the organizations and 
citizens including other states;  

development and application of advances in 
medical and pharmaceutical sciences; 

7. the funds from citizens in the form of co-payment 
over free guaranteed amount of a free medical care 
in out-patient and in-patient conditions 

elimination of infectious diseases epidemics; 

8. the funds of voluntary medical insurance; acquisition of blood and its preparations, 
vaccines, immunological and biological and 



other preparations; 
9. other sources which do not contradict the legislation 

of the Republic of Kazakhstan. 
acquisition of medicines for free and preferential 
dispensing to separate categories of the 
population, as well as specialized products of 
baby and medical foods 

N o t e – It is made by a source  [2] 
 
However the funds allocated as a part of the state budget for needs of health care, are extremely 

insignificant, both in absolute and relative terms. This is illustrated in Table 3. 
 
Table 3 - Expenses on health care financing in Kazakhstan from 1999 to 2011. 

 
 1999 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 
Share in % to GDP 2,28 2,00 1,87 2,24 2,26 2,35 2,58 2,29 
Share in the total amount of the 
public expenditures 

9,6 9,1 8,9 10,2 10,4 10,84 12,41 11,50 

N o t e – It is systematized by the author on the basis of statistical data of Agency on Statistics of the 
Republic of Kazakhstan and Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan [1], [3] 

 
As table 3 shows, the share of expenses for health care in Kazakhstan during the period from 

1990 to 2011 averaged 2,25% from gross domestic product.  For example, more high level of 
expenses for health care in Belarus was 4,6%, in Russia – 3,7%, in Ukraine – 3,7%.  

The World Health Organization (WHO) among recommendations to the governments of the 
countries put forward the offer to be guided 5% of gross domestic product as the minimum social 
standard of health care economic providing. In the USA the health care absorbs more than 15% of 
gross domestic product of the country, and in countries of Western Europe common expenses for 
health care fluctuate from 6 to 11% of gross domestic product per year [4]. 

Following the State program of reforming and development of health care of the Republic of 
Kazakhstan for 2005-2010, the measures directed on improvement of medical care quality, increase 
of its effectiveness were carried out. Along with some increase in average life on the republic there 
is a decrease in an index of common mortality. Decrease in mortality values from cardiovascular 
diseases, cancer, tuberculosis, maternal mortality is noted. At the same time, despite the taken 
measures, the existing problems in the health system, primarily due to the fact that the management 
and financing is focused on maintaining of network capacity not on its effectiveness.  

It should be noted that, despite variety of national models of health care, apparently, there is no 
country which would be completely satisfied with their health care condition.  Necessary conditions 
of efficient functioning of health care systems are availability of medical services, effective use of 
resources, control of expenses, control of prices for medical services in keeping human rights.  The 
majority of the countries search optimum ways of reforming the health care systems directed on 
increase of its effectiveness.  

А problem of a complex assessment of health care effectiveness is one of the most important 
theoretical and applied problems of the modern organization and health care economy. Health care 
has such branch features which limit an action of the market laws in the social sphere on the one 
hand and predetermine the specific assessment functioning of this sector on the other hand. 

First, health care belongs to a sphere of public, social and significant benefits. The need for 
health and sanitary help is a vital, vital need, directly connected with the priceless benefit - health 
and human life itself. The high social priority of preventive and curative and rehabilitative health 
care determines the peculiarities of supply and demand formation. The specifics of the demand for 
health services are that their high social priority is combined with a low elasticity of demand for 
them. The imperative urgency of the need for these services virtually eliminates substitution of 
medical expenses of family consumption budget for costs associated with the satisfaction of other 
needs.  



Second, compared with other social spheres in health care, information asymmetry at the 
producer and the consumer (patient) concerning consumer properties of medical services is much 
more strongly shown. For the patient, not only the intangibility of services creates real difficulties in 
the consumer choice of products produced by various services, links and divisions of the medical 
and social complex, but most of their information and scientific capacity. In these conditions the 
consumer is in unequal situation in comparison with the producer of services and medical goods as 
the original sovereignty of the patient in the market of treatment-and-prophylactic and 
pharmaceutical services and goods can't be provided because of his insufficient medical knowledge. 
The patient has to rely on doctor's advice, his professional qualification and ethic and moral 
qualities in the course of diagnostic testing and therapeutic actions. Commercialization of health 
care increases economic interest in securing hegemony and monopoly of the producer of medical 
and pharmaceutical services. 

Third, the provision of health care (far more than any other social) services requires personal 
contact of the producer and consumer marked by a high personality and unconventional medical 
approach to the patient. 

Use of the special mechanism of managing in health care is dictated by existence of two 
beginnings: economic efficiency and social justice. Social justice in health care is shown, first of all, 
in general availability of medical services which can be provided by introduction of system of the 
state insurance based or on the principle of free providing medical services to the population, or on 
a principle of social justice, providing that the healthy pay for patients, young for old men, the well-
to-do for the needy. It must be kept in mind that model of managing and health care financing 
largely depends on what beginning in this dichotomy (to economic effect or social justice) is 
preferred. 

There are following types of health care efficiency: 
1. Medical efficiency is extent of objectives achievement in the field of prevention, diagnostics, 

treatment and rehabilitation (it is characterized by indicators of result achievement in treatment of 
diseases in application of various methods and treatment schemes). 

2. Social efficiency is an assessment of population health improvement (it is characterized by 
indexes of public health – mortality from the controllable causes, a primary exit to disability, a 
temporary invalidity due to illness, etc.). The assessment is carried out at macrolevel by executive 
authorities with participation of public organizations and the population. 

3. Economic efficiency is direct and indirect indexes of health care influence on national 
economy due to population health indexes improvement and carrying out preventive actions. 

In relation to medical institutions the judgment about efficiency of their work on the basis of 
indexes of economic efficiency cannot be considered full, exhaustive. The medical organizations 
carry out social function of health protection of citizens, population which useful effect is not 
expressed in terms, categories of the organization monetary income. Therefore conclusions about 
efficiency of medical organizations activity have to be based as on definition of economic and 
social efficiency.  

The social impact is measured by calculating the prevented social damage vaue, i.e. absolute 
number of diseases, disability, mortality which emergence was prevented as a result of held events. 
The value of social effect on reducing morbidity or premature mortality in the same population can 
be determined by a formula 1: 

Es=Ao×t – (A1+A2+A3+ …+At),              (1), 
 

where:  
Es – social impact in terms of the number of prevented disease (premature mortality); 
Ao – data of basic year; 
t – number of analyzed years;  
A1, A2, …, At – number of diseases in studied years.  

 



Economic efficiency means the best use of material, labor and financial resources of society for 
specific goals achievement acceleration. Therefore, the efficiency factor should characterize gained 
impact in comparison to expenses for its achievement. This is relative reflecting productivity of 
expenses for implementing health measures. 

Methodical approaches to research of health care economic efficiency, its sections and services 
found reflection in formulas 2-5 which are given below. 

Losses (L) due to workers incidence with temporary disability are determined by a formula 2: 

 

L=In + B + T,                             (2), 

 

where:  

In – underproduced new cost due to temporary invalidity (the national income); 

B – payment benefits for temporary disability at the expense of means of social insurance; 

T – costs for treatment. 

 

Value of underproduced  new cost (In)  due to temporary invalidity of workers is determined by a 
formula 3: 

 

In=D × N: F                  (3), 

 

where:  

D – the new cost (the national income), created for the calculated period; 

N:F – a share of the working days (N) lost due to temporary invalidity in actually waste fund of 
operating time (F). 

 

Costs of the state for enterprises employees’ treatment (T) who temporarily lost working capacity 
are made up of expenses for out-patient and in-patient and are determined by a formula 4: 

 

T=С × А × М + N × Х ×К,                (4), 

 

С - number of cases of employees’ diseases with temporary disability;  



A – the average number of physician visits of the family and medical out-patient clinics (FMOPC) 
for 1 disease case; 

M – the average cost of 1 visit; 

N – total number of calendar days of a illness temporary invalidity; 

X – a share of days of in-patient in total number of days of a temporary invalidity; 

K – the cost of one bed-days in the hospital. 

 

Calculation of economic effect of temporary invalidity duration reducing due to enterprises 
employees’ incidence is reflected in a formula 5: 

 

E=E1 × R                   (5), 

 

where:  

E1 – economic effect of reducing a temporary invalidity counting per worker; 

Р – average number of workers in this period. 

 

Along with the groups of the economic indexes characterizing activity of medical institutions as a 
whole considered above, there is an extensive group of the indexes used in the analysis of their 
financial activity. 

Financing of health care is considered as process where resources are used for receiving the result 
connected with improvement of a health state and population life extension. Therefore necessary 
components are the assessment of productivity of the medical care organization (branch level) and 
an assessment of treatment productivity and treatment prophylaxis (level of healthcare institutions) 
which should define whether leads change of financing terms to desirable results. 

At each level one of 4 methods of the expenses efficiency analysis put into practice can be used: 

- method of expenses minimization; 

- method “expenses – productivity”; 

- method “expenses – benefit”; 

- method “expenses – usefulness”. 

Method of expenses minimization. This method reduces decision-making to a prime choice of the 
cheapest option in identical quality. At macrolevel this method in health care is not practically 
applied as it is difficult to reach a public consent. At branch level the regional program of stationary 



replacing technologies introduction instead of expensive hospitalization can be an example of 
application of this method in health care. The cost of one bed-day in a hospital is on the average 3-4 
times more expensive than the cost of one day of stay in a day hospital. Thus replacement is 
possible only in case of replacement of a similar set of prime medical services or standard medical 
technology. Transport availability of a day hospital (especially for rural areas) and social factors 
(possibility of receiving free drugs in out-patient conditions) have to be considered. At the level of 
establishments the method of expenses minimization is widely applied at the government or 
regional procurements of the same inventory, food, medicines. In recent years in Kazakhstan the 
legislation in this area is improved that significantly facilitates a problem of application of this 
method in practice.  

The economic analysis by a method “expenses - productivity/effectiveness”. This method 
assumes comparison of funds expenditure options allocated for achieving the uniform purpose and 
differing not only expenses, but also extent of end result achievement. It is important that, using a 
method “expenses – productivity”, it is possible to compare absolutely different programs of health 
care directed on the uniform purpose. So, it is possible to compare the programs directed on 
treatment of cardiological diseases, tuberculosis prophylaxis, a renal dialysis at failure of kidneys, 
etc. The main thing is that these programs set the uniform purpose (for example, life extension, 
incidence reduction of some  diseases, improving medical services to the population, etc.). 

For an assessment of effectiveness of health care by a method “expenses – productivity” along 
with the listed volumes indexes of medical services (one-bed days per 1000 people by profiles and 
levels of rendering a medical care, number of the treated patients, number of visits per 1000 people, 
number of calls of “ambulance” per 1000 people, number of days of stay in day hospitals per 1000 
people) it is possible to use group of the following indexes for measurement of results of activity of 
health system and its establishments: 

- population incidence (number of the diseases registered at patients with established diagnosis 
per 1000 people) including by the main classes of diseases; 

- set of all patients with this illness applied to out-patient and polyclinic establishments both in 
current, and during the previous periods and registered for the end of an accounting period; 

- population incidence with temporary disability is characterized by number of calendar days of 
a temporary invalidity; 

primary disability is number of the persons recognized as disabled people for the first time in 
the current year; 

- mortality; 
- number of population complaints for rendered medical services quality. 
The economic analysis by a “expenses – benefit” method. The economic analysis by a 

“expenses – benefit” method is historically very first method of an expenses effectiveness economic 
assessment. It is least preferable as in this case economic efficiency is estimated only by a ratio of 
the cash and invested assets. 

However, in certain cases, when the comparative assessment of considered options cannot be 
reduced to consideration of one generalizing natural index, and the result can be expressed in 
monetary terms (for example, in reducing days of disability), it is appropriate to carry out the 
analysis by this method. For this purpose it is necessary to transfer such effects, as number of days 
of disability which managed to be avoided, the found years of life, lack of complications, etc., in 
their money equivalent. It is not always easy, but for some types of effects it is often not only 
acceptable, but also possible. Results of such analysis can be expressed either in the form of relation 
to the monetary cost of cash benefit, either as a simple sum of (possibly negative) expressing net 
profits (or loss factor) of one program relative to the other. 

The economic analysis by the “expenses – usefulness” method - many results of rendering 
medical services cannot be expressed in monetary terms. It is impossible to assess, for example, in 
KZT a role of psychotherapeutic procedures during treatment, or a role of personnel professional 



development in rendering a medical care improvement, or acute pain-relieving effect in the 
application of anesthesia. In this case as a uniform index for heterogeneous results, a method 
reflecting result, expressed in some summary non-monetary index for example in the in life years 
adjusted by quality ( Quality Adjusted Life Years - QALY,) or the life years, adjusted by disability 
(Disability Adjusted Life Years - DALY) is applied in practice. 

In order to estimate the number of QALY, each state of each disease is assigned a coefficient 
of efficiency ranging from 0 (death) to 1 (completely healthy). In some cases, there is used a scale 
from 0 to 100 [5]. Next won years are multiplied to the usefulness coefficient which ultimately 
gives the number of QALY. This method of analysis is called “cost-usefulness”. 

The usefulness coefficients assessment is carried out by an expert way and is interfaced to a 
number of the methodological difficulties connected, on the one hand, with selection of qualified 
experts, a clear statement of tasks, and on another hand with subjectivity of assessments and 
complexity of received material processing. The expert assessment is carried out on the basis of 
population sociological poll and made out in the table form of usefulness coefficients for further 
processing. Questionnaire development for such sociological poll requires the use of the qualified 
doctors, sociologists, psychiatrists, experts in the field of a statistician. Therefore in the Kazakhstan 
practice the “expenses – usefulness” method is difficult to apply and cannot find near future 
practical application neither at macrolevel, nor at branch level, nor at the level of establishments. 
Application of this method is limited with opportunities of available statistical information and it is 
possible only in carrying out separate scientific researches. 

Thus, for health care the efficiency question has specific features as it does not give 
quantitatively precise definition in practice. The integral efficiency assessment of health care is 
based on dialectic trinity of its components: medical efficiency (i.e. extents of objectives 
achievement in the field of prophylaxis, diagnostics, treatment and rehabilitation); social efficiency 
(i.e. assessments of public health indexes – mortality from the controlled reasons, a primary exit to 
disability, a temporary invalidity due to illness, etc.) and economic efficiency (i.e. direct and 
indirect indexes of health care influence on national economy). 

Complexity of public expenses effectiveness assessment is aggravated with a possible 
contradiction of medical, economic and social efficiency of health care. For example, costs for 
service to the incurable patient from the medical point of view are absolutely inefficient. The illness 
does not manage to be cured; the evil in this case (as defined by Hippocrates) surpasses medicine 
means. We are also not able to find economic efficiency, since the patient will be not only failed to 
return to a high-grade employees system, will not participate in the profit creation, the production of 
national income , etc., but will not be able to pay for his treatment. However from the point of view 
of social effectiveness these “unpromising expenses” gain absolutely special value and have quite 
particular result embodied in the philanthropic moral atmosphere dominating in this society. 
Therefore social effectiveness in terms of expected results should be placed first, medical - second 
and economic - third. Such distribution of priorities as a whole is characteristic for any type of 
health care sphere development at macroeconomic level. 
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8 FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMY OF 
KNOWLEDGE AND KAZAKHSTAN’S FEATURE (R) 
 
Zhibek S. Khussainova  i Zhartay M. Zhartay. 
 
Abstract  
If global development is to be governed by spiritual principles, the role it assigns to the generation 
and application of knowledge must be revaluated. Materialism, whether cogently defined or hidden 
in implicit assumptions, has little choice but to place economic activity at the centre of human 
existence. In one way or another, all other processes of social life end up subordinate to economic 
activity, deriving the greater part of their significance from the contributions they make to material 
comfort and wealth. Specifically, knowledge, which is too often confused with information, 
acquires much of its value from its enormous potential to drive economic progress. 
An alternative claim is that a worldview that is cognizant of the spiritual dimensions of 
consciousness would regard the generation and application of knowledge as the very central process 
of social existence. 
 
Keywords: Role of knowledge in society, the economics of knowledge, social economy, science, 
education and business, economy of knowledge in Kazakhstan, sustainability. 
 
JEL Codes: H00, H40, H52, H89 
 
INTRODUCTION  
In modern conditions, knowledge act as a key factor of economic growth. Intellectual capital is the 
guarantor of economic and social wellbeing of the country. 
Now it is possible to tell with absolute confidence that scientific and technical progress underlies 
modern economic growth. The countries which have realized it, prosper today, and the others are 
compelled to pay to owners of the latest technologies some kind of intellectual rent at the expense 
of operation of the resources. For this reason the problem of formation of economy of knowledge in 
Kazakhstan costs most sharply. 
The global experience shows the market forces taken in pure form on a number of positions, 
contradict universal morals and principles of social justice, and under certain conditions from time 
to time can lead to social, economic and ecological crises.  Therefore effective model of society 
development in XXI century is the socially focused and socially responsible model providing 
sustainable economic and political development.  The society came to understanding of the national 
purposes towering over economy and over individual material worries. The important is the 
remaining of characteristic prevalence of market self-control as bases of economy functioning.  
Thus the state regulation doesn't suppress positive market forces, and makes them work in a 
necessary framework and the directions appointed on the basis of people’s democratic choice [1].  
In such social market economy use of conciliation procedures for coordination of interests of 
various social groups is developed, solidarity of society and the personality, idea of social justice 
gains wide recognition. Social justice is realized not only as prevention of discrimination of socially 
weak segments of the population and their support, but also as granting whenever possible equal 
chances for success in economic life of those who participates in development of effective economy 
and as public recognition of their contribution. Belittling of the principles of material stimulation 
and equalization cultivation among population bulk, a compensation separation from its results, 
restriction, and more often to use an opportunity exception personal means for satisfaction of 
requirement for housing, medical services, and especially in education, the hypocritical 
identification of free of charge and availability, huge scales of unjustified redistribution of a 
necessary product between various branch and professional the qualified groups of workers – all 
this is incompatible with socially focused market economy and has to remain in the past. At the 
same time, the integral lines of such economy are the developed systems of social services. 



Considering such social services as knowledge and education in aspect of their influence on 
economic growth, it is necessary to emphasize that this influence is shown, finally, in a certain level 
and dynamics of productivity of social activities which, in turn, determine scales and rates of 
development of economy [2]. 
In modern conditions of knowledge, education act as a key factor of economic growth. Intellectual 
capital is the guarantor of economic and social wellbeing of the country. Now it is possible to tell 
with absolute confidence that scientific and technical progress underlies modern economic growth.  
The countries which have realized it prosper today, and the others are compelled to pay to owners 
of the latest technologies some kind of intellectual rent at the expense of operation of the resources.  
In the come new millennium as the most important factor of economic development knowledge 
acts, being approved as a competitiveness basis as firms, and national economies as a whole. As a 
factor of development of knowledge cardinally changes an economic picture of the world. Actually 
today big and all the increasing share of modern economy is based on knowledge (it is a question 
not only of science and technologies, but also of knowledge in such quickly growing spheres as 
financial, banking and professional services) which use as an economic resource essentially differs 
from use of material products. The understanding was already distinctly created that future 
prosperity and even a survival in global economy is defined by the central role of the innovations 
increasing labor productivity and/or the invested capital. 
As the result in focus of economy of knowledge appears level of the innovations creating cost for 
consumers of production and services. Ability to create, get access and to use knowledge is the 
main determinant of the international competitiveness. Education and professional development 
become more and more important for effective use of new knowledge and in the countries there is a 
tendency of increase of investment to education and professional skills. There is a constant need for 
new professional skills for graduates and labor. In the same time the high education level becomes a 
necessary factor of use, adaptation and creation of new knowledge. 
Economy of knowledge is the new stage of social development following industrial and post-
industrial economy. According to academician Makarov V. L. the education economy "represents 
type of economy in which the sector of knowledge plays a crucial role, and production of 
knowledge is the most important source of growth of economy. Today the term "economy of 
knowledge" is used for designation of a new stage of development of economy and is close to 
concepts: innovative economy; high-tech civilization; society of knowledge (knowledge society); 
information society" [3]. 
The listed features of economy of knowledge cause its essential differences from standard market 
economy on operating regularities and mechanisms. At present the problem of formation of 
economy of knowledge in Kazakhstan costs most sharply. 
By ratings of the World Bank «Indexes of knowledge and economy of knowledge of the countries 
of 2011», the highest index of knowledge and economy of knowledge among 140 surveyed 
countries developed in Denmark – 9,37 and 9,23, in Sweden following – 9,49 and 9,22. The USA in 
this rating took the 6th place with indicators 8,90 and 8,74. Japan took place on the 14th place with 
indexes 8,42 and 8,60. CIS countries occupy in a rating of knowledge and economy of knowledge 
of the World Bank average places - with 43 for Russia to 105 for Tajikistan (Table 1). 
 
Table 1. Indexes of knowledge and economy of knowledge of the countries of 2011 
 
Rank Country Index of 

economy 
knowledge 

Knowle
dge 
index 

Economic 
and 
institutiona
l regime 

Innovations: 
researches 
and 
developmen
t, scientific 
technical 
publications 
and patents 

Education ICT 



43 Russia 5,98 7,07 2,70 7,52 7,71 5,98 
49 Ukraine 5,55 5,95 4,33 5,86 7,66 4,34 
57 Belarus 5,20 6,52 1,26 6,03 7,65 5,87 
67 Georgia 4,48 5,20 2,29 6,03 6,19 3,39 
68 Moldova 4,42 4,56 4,00 3,92 5,77 3,98 
71 Kazakhstan 4,35 4,92 2,62 4,05 7,61 3,11 
73 China 4,26 4,32 4,10 4,78 3,93 4,24 
84 Kyrgyzstan 3,64 3,99 2,59 2,90 6,34 2,74 
Source: Knowledge for Development Program. World Bank. 
 
The countries which are actively investing in economy of knowledge, such as, the northern 
countries, develop better, than other states. On the contrary, the countries of Southern Europe with 
low level of investments show lower level of development. Portugal and Germany have identical 
level of investments into knowledge, however considerably differ on a level of development 
whereas Austria and Denmark have equal rates of economic development, however level of 
investments in Austria is lower. 
As for developing countries, here a good example is China and technological sphere of economy of 
this country. Historically China developed so that the predominating role in its economy was played 
by the large state enterprises. Today the state seeks to move the center of economic activity to small 
firms to which the spirit of business is more peculiar. In China the economy of knowledge is 
officially recognized as the state strategy. Her adherents whom every day becomes more and more, 
with enthusiasm inherent in this country learn and realize new "quote" in practice: "A basis of 
economy of knowledge — education. In the modern world a driving force of economy — the 
competition — is more and more reduced to the competition of knowledge". The number of the 
Chinese students from year to year grows in the largest universities of the world, in the country the 
state system of development of scientific and technological innovations is created a natural basis of 
economy of knowledge. The state proclaimed the main task the organization of demand for 
knowledge. So, in the country only over the last 5 years increased qualification of 750 million 
workers. 
The knowledge and proceeding education are the most important elements of success. It is 
considered an axiom that the education level in the country is higher, its economy better develops, 
unemployment more long life expectancy is lower. The interrelation of an education level with the 
specified economic parameters is obvious. Highly educated, so, the highly skilled worker, as a rule, 
demanded on a labor market, earns the corresponding good reward for the work. It stimulates it to 
continuous increase and improvement of the knowledge and professionalism that promotes labor 
productivity growth. On the other hand, well wealthy person has opportunity to lead a healthy 
lifestyle, in particular, in respect of a food, rest in the best sanatoria and to be treated in the best 
clinics. Thus, being one of factors of high economic growth, the education level gets special value 
in the conditions of formation of economy of the knowledge based on the fullest use of knowledge 
of people at the long temporary period in aspect of life expectancy.  
 
CONCLUSION  
At the same time unknown surge in innovative development on a global scale in the come XXI 
century defined new criteria of success of the country. To the forefront there are such factors as 
innovation of the country, ability to use and create the new ideas based on knowledge. If to consider 
Kazakhstan as the country going on the way of formation of economy knowledge, it should be 
noted existence of a set of positive factors here too. First of all Kazakhstan possesses such valuable 
asset of economy of knowledge as the considerable scientific potential representing that reserve, 
effective use of which (it is a question of a tandem of science, education and business) will allow to 
realize those large-scale prospects which our republic should master. 
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9 INDUSTRY IMPROVEMENT AND INNOVATIONS IN 
KAZAKHSTAN (R) 
 
Gulnur A. Raikhanova 
 
Abstract  
To build an innovation-based economy is one of the requirements for further development of the 
country. In recent times there is a tendency to build an innovation based economy all over the 
world. The effective national innovative system within the mechanism of interstate 
communications, business, science and education is a guarantee of high levels in Gross Domestic 
Product. The situation in the 90s of the last century demonstrated a reduction in the strategic 
directions of research work for the scientific – technological development and the slow pace of 
innovative development in enterprises as well. Since the time when the Decree of the President on 
Innovative Industrial Development of Kazakhstan for 2003-2015 had approved, situation changed. 
The State approved National Program of Forced Industrial-Innovative Development up to 2015. 
 
Keywords: Innovation, the role of innovation in economy, industrial and innovative development, 
national program, economy of Kazakhstan. 
 
JEL Codes: O00, O53 
 
INTRODUCTION  
One of the effective approaches to implement innovative industrial strategy – to give a financial 
support and material aid for modernization of operating enterprises in order to create flexible 
manufactures of widening of output assortment and develop new types of mechanic engineering 
products. Organization of big assembling manufactures with increase of localization level by 
development of details and assemblies production. This innovative approach is based on the 
principles better known as a cluster system in economic development and its main goal is to 
develop priority sectors of the economy ensuring its diversification and improvement of competitive 
ability; 
To implement innovative factors in industry enables the government to reach high levels in Gross 
Domestic Product. This leads to develop economy in the direction of more intensive than extensive.  
According to the principle of equation for economic development it is necessary to divide half of 
raw materials components of the region into periods, for turning into high technological product, 
including export products and to use effectively regional scientific possibilities. That is one of the 
priorities of «Kazakhstan - 2030» strategy.  
To be on the top 50 of the most developed countries in the world it is vital to revive the exportation 
of various raw materials and invest industrial production. That is one of the objectives of paramount 
importance set.    
The specific features of the regional economy that technological development and innovative 
possibilities are settled in different levels.  
For successful implementation of the Program it is necessary to apply accelerated technology, 
diversify economic branches and to decline from the direction of raw materials development to turn 
into regional long-term social and economical development that advocates consolidated regional 
policy.  
The main goal of the regional program is to contribute in replacing exports with local products and 
produce competitive materials. Thus to give a chance to further develop the innovative industry in 
the region. 
The execution of investment based innovative projects impacts on the rate of growth of aggregate 
industrial output. 
The goal of serving industrial innovation is to advocate, monitor new ideas; turn them into process; 
to bring innovative products to market.  



During the recent years the notion and concept of the innovation system is frequently used in the 
scientific works on technological progress in economy. One can hear in the analysis and researches 
of international organizations affairs, Economic cooperation and Development as well.  
The development of the innovation system interrelated with the flow of technology and information 
among people. For that reason the informative-technological centers should be available in every 
organization or education establishment. On the basis of innovative framework is a key to the 
scientific technological progress. Science and technology goes by a human development all life 
long. In the process of advocating and developing this concept a number of legislative and 
regulative acts had been passed, but those papers are not meeting the requirements of program 
implementing. This demerit point must be eliminated. Due to this fact, for its perspective 
development we must implement a new credit technology.  
Nowadays for any enterprise or company the attitude towards innovation is crucial. Thereby in 
market economy, the role of innovation in achieving competitive advantage, most of the time is 
valuable. To analyze the importance of the role of general innovation frameworks implies 
investigation of its mechanism and definition given by the investment. Including the types of 
analyses given above: 
- The composite strategy of issues; 
- rational composition of the organization; 
-  the professional competence of the head of the organization, managers of the innovation 
projects and the group; 
- the quality of informative provision; 
- the correspondence of new management methods with scientific grounding in projecting; 
- the competitiveness of the organization; 
- innovational profiles and innovation; 
- the quality of project feasibility study; 
- the quality of the efficiency calculations in innovation frameworks,  
- the system of stimulating innovation frameworks. 
The analyses made for showing the importance of the role of general innovation services must meet 
the following principles: 
- Dialectics (systematically, dynamically). A method of argument or exposition that 
systematically weighs contradictory facts or ideas with a view to the resolution of their real or 
apparent contradictions. The contradiction between two conflicting forces viewed as the 
determining factor in their continuing interaction; 
- The unity of analysis and collection; 
- To range; 
- To give a correct equivalent; 
- Operative; 
- Digital notation and etc. 
- Methods of analyses: balance, index, factor comparison and etc.  
Innovation is an economical category. This category points out to general and important features of 
a new thing, its reasons and attitudes as well. The function of the innovation can be shown in the 
reflection in economical system and its role in material production. Innovation is the process of 
translating an idea or invention into a good or service (technology, process )that creates value for 
which customers will pay. To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical 
cost and must satisfy a specific need. Before generating and converting innovation into useful 
products, the process of money-innovation exchange is deployed. Due to this exchange money 
invested by an enterpriser: firstly, defrays expenses for innovation deployment and selling the 
product; secondly, innovation implementation gives income; thirdly, it gives an impulse for 
implementing a new innovation; the last, it becomes a new source of investment for an innovation 
process. Moreover, there are three different functions of innovation, such as: 
- Innovation production function; 
- Innovation investment function; 

http://www.businessdictionary.com/definition/invention.html
http://www.businessdictionary.com/definition/final-good-service.html
http://www.businessdictionary.com/definition/create.html
http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
http://www.businessdictionary.com/definition/customer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/pay.html
http://www.businessdictionary.com/definition/call.html
http://www.businessdictionary.com/definition/economical.html
http://www.businessdictionary.com/definition/cost.html


- Innovation impulse function. 
Innovation Production Function implies a great resource of wide range of ideas. The benefits from 
innovation implementation are a source of financial resources. Service benefits can be allocated to 
expand the scale of commercial and industrial, investment, innovation and financial affairs. The 
directions of benefit distribution are reflected in the plan of economic agents’ cash flow. Thus, to 
benefit from innovation sector and allocate it as a source of financial resources specifies innovation 
production function. 
The benefits from innovation implementation can be allocated in different directions, for example: 
as a capital. A financial asset is a sum of money invested for getting some benefits. Innovation 
investment function is characterized by whole investments funding or implemented innovation 
benefits. Implemented innovations that benefit the entrepreneur correspond to the function of 
commercial economic entity. This phenomenon serves as an impulse for the entrepreneur to 
implement new innovations, evokes his interest in new forms of financial management (rangering, 
brand strategy, benchmarking) and marketing operations.  
Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the mean by which they exploit change as an 
opportunity for different business services. Innovations imply introduction of a new product, 
discovering a new product, introduction of a new technology or new method of production. The 
entrepreneur must meet the explicit or implied needs of current or potential customers. 
Innovations are subdivided into two types: 
- Productive; 
- Progressive 
The process of implementing a new product into the market is defined as a main output. It is also 
connected with idea of new implementing of popular types of technology.  
Progressive innovation is to bring an innovation or to improve the productivity and technology, to 
change production management and equipments. 
Innovation is considered as something new that have never been in the past and today, in hometown 
or abroad. New types of production and service, its technology bears an absolute innovation and it 
is regarded as an original. The lifetime of innovation is a complex of interrelated processes and 
implemented innovations. The lifetime of innovation is a period of time when the idea brought to 
life and the product is put out from the market.  
The entrepreneur does innovational service, implement and apply it. Besides that he must: 
- make scientific research and constructive work for preparing new experimental samples of the 
product, new types of techniques and equipments;  
- pick out necessary types of raw materials and other materials for new productions;  
- make technological process for producing new product; 
- testing, projecting material and implement new samples of techniques;  
- make management decisions and bring to life them; 
- study informative resources and use them for innovation implementation; 
- conduct necessary scientific research and make constructive decisions, to train employees and cast 
them; 
- license, patent, to search for know-how, prepare necessary documents; 
- organize innovation improvement and make marketing research.  
Today, Kazakhstan is not just a country with great potential, but it’s the country that brings to life 
all his ideas and aims. The index of competitive country is its economy. To be on the top of the 
most developed countries is to build innovation based economy and develop non -raw materials 
production.  
To adopt innovation processes is to change previous ways of development, to revive the dynamic of 
development in all social branches, to give anew impulse for scientific-technical development. To 
implement innovation project one must determine methods and types of projects. The main goal of 
innovation policy is to make national products competitive for better life of the nation, economical 
development and national security.  



The president in his message to the people says: “Our choice for competitive economy is 
conditioned by the desire to develop the most competitive branches of our economy by national 
innovation implementation and cluster system. Kazakhstan strategy up to 2015 represents national 
economical policy. It is aimed at the Development of priority economy sectors effecting its 
diversification and improvement of competitive ability to guarantee stable and well-balanced 
economic growth by avoiding the development through raw materials production.” 
The main goal of industrial innovational policy is export and promotion in foreign markets of 
products, services, goods of Kazakhstan producers. Industrial policy implies the provision for 
necessary conditions to form national competitive industry and the promotion of entrepreneurial 
initiatives in the field of industrialization, solving problematic issues arising during the 
implementation of the projects.  
 
The national strategy of Industrial innovation development is aimed to realize up to 2010. The 
provision of realizing set goals reflected in the strategy should serve as a basis for building service-
technology based economy in the following years  
The main goal of the strategy is to put away raw-materials production and make the diversification 
of economic branches to gain economic stability; the provision of a service-technology based 
economy in long term prospects. 
Economical prosperity of the country and high index of economical productivity requires the 
innovation implementation and the improvement of employees’ professional competence. The 
successful implementation of economical policy depends on financial support, market demand, the 
development of competitive areas and scientific –technical potential, mentality of community, the 
level of knowledge and culture and foreign policy. 
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10 SOCIAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF A 
LABOR MARKET (R) 
 
Nesip N.Eskendir, Ваtzhan N.Akmoldina 
 
In the last decade activization of market processes led to the intensive formation of a labor market, 
emergence of special types of reproduction communications.  Intensive development of new forms 
of managing, increase of labor active population mobility radically transformed the situation on a 
labor market, changing both demand, and supply of workers that is caused by amplifying 
modulations from production of goods to the service sector. And it led to the sharp increase in 
social mobility of workers in economy branches that strengthens the general imbalance on a labor 
market. In this regard there is a need of regulation of these processes at the state level by means of 
active and passive measures.  
Nowadays programs of population employment based on strategic development plans of the state 
and considering new tendencies of development are periodically worked out. The program of 
population employment provides development of measures for decrease in rates of unemployment 
rate falling, support of development of the small and medium business, which allow to receive 
additional workplaces, organization of flexible system of vocational training and retraining of 
unemployed with account of requirements of a labor market, improvement of the public work 
organization, creation of additional workplaces at developing investment programs. Financing of 
annual programs of employment is made at the expense of local budgets on a tender basis [1]. 
For further development of temporary and independent employment, labor concentration on 
participation in nature protection actions and infrastructure development by priority etching of 
practical activity will be the development of public work (paid from local budgets) which is one of 
the main active forms of social protection of unemployed population, by increase in number of 
employers. 
The program provides improvement of financing order for stimulation of enterprises and 
organizations, which provide its services on a labor market with assistance in employment that will 
allow to interest employers as the state guarantees payment of expenses on the final result. 
State regulation of a labor market is directed on the corresponding structural, regional and 
investment policy and adaptation of workers to the modern requirements of a labor market.  The 
state provides protection of social and vulnerable categories of the population. 
With introduction of the new labor legislation the labor relations changed, in this connection there is 
a need for protection of hired workers.  Therefore, the role of labor unions at the enterprises which 
resolve labor disputes and disagreements has to increase. 
Regulation of a labor market has to be carried out in the listed below directions:  
-  formation of government bodies which supervise and regulate an employment rate and 
unemployment;  
- the purposeful increase of labor mobility for what control over territorial, branch, and 
professional-qualification movements of labor has to be exercised at the state level and has to be 
developed new system on increase of labor mobility; 
- stimulation of flexible forms of the employment, which allow employers to manipulate quantity 
and quality of labor, based on requirements of production development and state economy; 
-  preparation of qualified, professionally competent, mobile and easily adapting in new conditions 
young specialists;  
-  increase of female work efficiency, especially in the field of mathematics, mechanics, computer 
science, chemistry, marketing, etc.;  
- regulation of pre-retirement employment where workers of pre-retirement age are a weak 
competitive category and are considered as less mobile in comparison with other age categories of 
the population and therefore they are unattractive for employers; 



-  regulation of foreign labor inflow, i.e. toughening of control of import and use of labor or full 
termination of labor immigration;  
-  regulation of salary level, i.e. establishment of admissible limits of salary increase, salary 
minimum taking into account growth rates of inflation and prices;  
-  prevention and settling of the labor conflicts, i.e. regulation of working hours and working 
conditions;  
- stimulation of work motivation, use of means of work motivation to which it is possible to refer 
threat of social policy of staff fixing at the enterprises, guarantee to workers the possibility of 
professional development; 
- indirect subsidizing of businessmen at creation of additional workplaces for the unemployed and 
employment of socially vulnerable persons; 
-  development of social partnership system, its use for regulation and control of the forthcoming 
release or development of alternative variants.  
More effective employment requires development of the most priority branches which will promote 
the economic growth of the country, which include light and food, chemical, coal, oil and gas, oil-
processing industry, mechanical engineering, agriculture. 
Increase of employment of the population requires development of small business for which it is 
necessary to create favorable conditions and by all efforts to promote the increase of the specific 
weight of small and medium business in various branches of economy.  Therefore attraction of 
foreign investments and technical assistance for support and development of small business is 
practicable.  Nowadays programs on crediting of small business subjects are developed, works on 
the organization of system of training, retraining and professional development of staff for small 
business enterprises that will promote the growth of number of small business subjects and, 
therefore, increase in number of employed population are carried out. Thus, employment of the 
population can be provided at the result of the economic growth which allows directly to increase 
demand for work, small business development, creation of temporary workplaces, unemployment 
rate thus declines and social tension decreases, introduction of subsidizing policy of the enterprises 
and organizations which promotes hiring of the unemployed or training on available workplaces in 
the presence of guarantees that the unemployed trained in new professions will be fixed in the staff 
of the enterprise after the termination of a subsidy [2]. 
Now it is quite possible to carry out a number of actions of social and economic policy which 
provide decrease in intensity on a labor market.  The protectionist policy which protects national 
producers and consumers from foreign competitors operating by means of means of customs, 
currency and credit policy, active external economic policy which stimulates export of Kazakhstan 
goods and development of small, family business, promoting decrease in unemployment concern to 
them, first of all.  
Except these directions of policy of unemployment control application of the following measures 
will be effective:  
-  creation of regulation system of workers’ release in those regions in which there is high tension 
on a labor market, prevention of increase in unemployment;  
-  development of employment programs of released workers is necessary;  
-  encouragement of development of employment flexible forms;  
-  stimulation of unpromising categories of workers for leaving from a labor market;  
-  input regulation on a labor market of potential labor (youth, teenagers, housewives, etc.) for the 
purpose of the vocational training which promotes high labor mobility in the most perspective 
spheres of employment;  
-  employment limitation of not citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons, in the 
state enterprises, and private enterprises and organizations;  
-  carrying out the various programs, which allow to lower the unemployment rate, developed on the 
basis of the allocated foreign target credits;  



- show industry development that will give the chance to hold various competitions (Zhas-kanat, 
Asia dausy, Season of the East, Miss Kazakhstan, etc.), creation of recreation areas (Aqua park, 
Amusement park) that provides employment of people during its organization. 
 Since July 1, 2011 implementation of the Program of the employment 2020, which has the purpose 
to rise the income of the population  by assistance of steady and productive employment has begun. 
The program includes mechanisms of anti-recessionary reaction, rising of efficiency of a labor 
market regulation, including forecasting and monitoring of a labor market, involvement of low-
lived, jobless and independently occupied population in the active measures of employment 
assistance. 
Implementation of the Program is carried out in the following directions: 
1 . Employment at the expense of infrastructure and housing and utility services development. 
2 . Creation of workplaces through development of business and development of basic villages. 
3 . Assistance in a workarrangement through training and resettlement within needs of the 
employer. 
The number of the persons who have addressed concerning participation in the Program for 
September 1, 2013, made 79,4 thousand people, from them 76 thousand expressed desire to take 
part in the Program, interviews for the purpose of specification of requirements of the addressed 
people in measures of the state support were carried out with them, after that they submitted the 
application on participation in the Program. 
After reviewing of the submitted applications at meetings of the working groups (commissions), on 
decisions of the centers of population employment in structure of participants of the Program 74,5 
thousand people were included from which 73,4 thousand have signed the social contract. 
 Among the participants of the Program who have signed social contracts, the unemployed are 
49221 persons (66,5%), independently occupied – 20104 people (27,2%), 4140 people (5,6%) refer 
to the low-lived category and 5288 (0,7%) - partially occupied hired workers. 
Thus the youth part aged till 29 years makes 55,0% (40690 people), a part of women – 48,7% 
(36039 persons). 
Among others social and vulnerable categories of the population took part in the Program: 851 – 
persons with limited opportunities, 293 – repatriated Kazakhs, 512 – graduates of 11 classes of 
comprehensive schools, 1174 - persons who are the recipients of the welfare special payments, 150 
- pupils of orphanages, orphan children and children, without parental support. 
The first direction "Employment at the expense of infrastructure and housing and utility services 
development" is provided assignment for construction of medical ambulatories and medical and 
obstetric centers in rural settlements. 
At implementation of infrastructure projects it is provided to create in rural areas in addition 22,3 
thousand workplaces. Implementation of 1606 projects is provided. For September 1, 2013 on 
created workplaces in such projects 12 010 people, from which 6 186 – participants of the Program 
or 51,5% from employed were placed in a job. 
In the second direction of the Program 4 494 persons were trained to bases of business. 
According to local executive bodies the number of recipients of microcredits at the expense of 
resources allocated for microcredit according to the Program made 6 618 people, 1 901 recipients 
from them are women and 103 disabled people. Among recipients of the microcredits 4 515 people 
opened own business. The main spheres of development of business is the animal husbandry, 
production of meat products, cultivation of vegetables and melon cultures that makes nearly 76% of 
all given-out credits. Almost 10% make opening of the business in processing industry (baking of 
bakery products, meat and milk processing), and also in a services sector and rendering services 
(opening of sewing and repair shops, baths, hairdressing salons). 
Thus without rendering measures of the state support on available in base of vacancies free 
workplaces 7,9 thousand people were employed. 
For the third direction of the Program "Rising of mobility of a manpower within the need of the 
employer" it is allocated in 2011 - 2013 more than 29,6 billion tenge. Taking into account 
adjustments at the expense of these resources construction of 1314 houses on 4826 apartments is 



planned. Among them individual houses – 1213, multicompartment buildings – 97. With 
participants of the Program and members of their families 806 houses (2951 apartments) or 90,3% 
from put into operation houses are populated. Subsidies for moving for the sum of 15,2 million 
tenge are provided to the moved families. 
The problem of unemployment growth among youth demands attraction of special attention for its 
immediate decision. Loan of experience of foreign countries in this sphere is relevant and for our 
state. Introduction of vocational training program of the youth operating in England according to 
which there is a necessary help for education in the form of grant or free education (grants, credits) 
for young people is quite realizable. 
Youth preparation by the professions which promotes development of economy (especially small 
and medium business) has to become the most acceptable direction in Kazakhstan practice of 
assistance of young people employment. Concrete development of the program on graduates’ 
employment of all types of educational institutions, which assumes legal, social, organizational 
conditions for youth employment is necessary for this purpose.  Besides, it is necessary to adjust 
relationship with an education system for the purpose of specification of requirement for the 
specialists’ training, professions demanded nowadays that will allow to reduce a labor reserve and 
by that to weaken tension on a labor market.  
It is also necessary to carry out training in an education system which corresponds to requirements 
of national economy.  The state has to consider in what quantity it is necessary to prepare experts 
and to supervise this process.  If there is no sufficient number of experts in separate demanded 
professions, it is necessary to make retraining of staff.  Practice of foreign countries shows that this 
method of regulation of a labor market is rather effective as it gives the chance not only to react on 
structural changes in economy but also to promote their liquidation [3].  
Creation of information base about market condition of work will allow to obtain timely data on 
vacant places, on processes and changes happening on a labor market.  Granting favorable 
conditions for more rational use of opportunities of the enterprises and organizations of the state, 
non-state and noncommercial sector will solve many problems of increase of population 
employment.  
Degree of country success, certainly, depends on that, how new experts (former graduates of 
educational institutions) will be able to find a job in the specialty, to find application for the 
received knowledge and skills. The all-republican actions directed on the solution of problems of 
youth employment, one of which "New resources of Kazakhstan" and public fund "Modern 
Education" prepared the new project "Program of assistance to Kazakhstan youth employment" are 
annually held in the state. 
In 2006 the Concept of transition of the Republic of Kazakhstan to a sustainable development for 
2007-2024 is developed within which measures for poverty liquidation by acceptance of a complex 
of the interconnected measures, in particular, in rural areas are provided.  Among them:  growth of 
economy of all regions of the country, agriculture development with application of effective modern 
agrarian technologies, increase of system efficiency of social protection of the population, 
involvement of business-community in regions, realization of monitoring of personnel capacity of 
the state with specification of forecasting requirement for experts of the top scientific qualification 
as on republican, and regional level and others.  
Let's note that the planned actions of the state program of employment need the interested and 
creative approach to its realization from heads of the enterprises and local authorities. Not always 
still the priority in their activity is given to realization of the actions which are in the interests of 
young generation. There is a lot of stagnancy, routine, desire to work "in the old manner". Most 
often subjective factor slows down the introduction of state measures for employment and 
liquidation of many, following this youth problems. 
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11 NEJLEPŠÍHO UČITELE DO NAŠÍ ŠKOLY 
 
Poznámka editora: Autor tohoto příspěvku je pravidelný účastník konferencí, dlouholetý člen 
Akademické rady VŠFS a Vědecké rady VŠFS, který se zasloužil o rozvoj naší univerzity. Vysoký 
věk mu letos již nedovolil zúčastnit se konference, velmi nás však potěšilo, že poslal tento 
příspěvek, který coby ocenění jeho přínosu k vysoké úrovni našich konferencí zveřejňujeme na 
prvním místě české části sborníku.  
 
Jaroslav  A. Jirásek 
  
Učitel býval VIP v našich obcích.  Při vyzrávání českého národa patřil k nejaktivnějším osobnostem 
netoliko z hlediska povyšování znalostí, nýbrž i celkové kultury společnosti. 
 Školy závisí dodnes na tom, kdo u nich učí. Snaží se získat dobré učitele, ale shledávají, že 
učitelé zestárli, opakují způsoby vzdělávání platné před lety, jsou obviňováni z ideologie a malého 
rozhledu, rodiče stojí často proti nim, povoluje se řada úlev.  Studenti jsou prý nuceni k biflování, 
nejsou vedeni k samostatné práci, nejsou připraveni pro praxi. Celkový veřejný postoj ke 
vzdělávání se zhoršil.  
 Kritika bývá povšechná a přestárlí učitelé už nejsou schopni ji přeměnit v reálnou 
transformaci učitelské praxe. 
  Školy se chápou různých příležitostí. Zvou vyspělé osobnosti k vystoupením, posílají 
studenty na pedagogické výstavy, objednávají do svých studoven časopisy a knihy, ale všechny 
snahy bývají omezeny, když přes všechno ujišťování nedostává vzdělávání dost prostředků. (Dnes 
by už školy měly posílat studenty aspoň na semestr do zahraničních škol.) 
 Celá Evropa se honí ani ne tak za vzděláním jako za tituly. Tržní ekonomika rozepjala svůj 
vliv i na rozum, myšlení, vědomosti. Na pedagogických školách – které se obecně považují za 
snazší – je dost studentů, ale jakmile dosáhnou titulu, přejdou jinam za lepším platem. 
 Jistým menším příspěvkem ke vzdělávání může sloužit pořizování filmových záznamů, 
klipů ve formě krátkých reprodukcí (DVD) nejlepších dosažitelných učitelů či odborníků a jejich 
aplikace v pedagogické práci.  
 Působil jsem v Mezinárodním ústavu aplikované systémové analýzy (USA), který zval 
mistry v oboru z celého světa. (Ústav byl bohatý a mohl si dovolit skutečné světové špičky.) 
Z jejich vystoupení a besed s nimi byla pořizována řada klipů, které jsme si mohli potom přehrávat 
(a argumentovat podle nich, nebo proti nim). 
 Když jsem působil v USA, hlavně na vysoké škole Business Administration, jež byla 
dvouletou vyšší nástavbou univerzity města Pittsburghu, navštívil jsem Kalifornii, a v Hollywoodu 
jsem poradil, jak s pomocí klipů lze „znárodnit“ nejlepší učitele. Pořiďte krátké záznamy z jejich 
výkladu a nabídněte je školám. Byl jsem překvapen, když čtyři mladí podnikatelé se toho hned 
chopili. 
 Francie má v Evropě nejdelší tradici vzdělanosti (například ještě před Francouzskou revolucí 
J.-B.Colbert, 17. století)  Měli snahy rozvíjet znalosti na vědeckém základu. V pařížské části La 
Valette zabrali celý blok domů a zřídili muzeum – výstavu technologie a vědy s bohatstvím klipů. 
Také zřídili ústav, který sbírá, analyzuje a rozděluje nejlepší učebnice a klipy. 
 Pedagogický klip by neměl trvat dlouho. Po 20 minutách – podle našich zkušeností - 
pozornost klesá. Jde o to vybrat „od nejlepších učitelů“ zcela podstatné části jejich znalostních 
vymožeností. 
 Záznam ukáže, jak mistr oboru pojímá téma, jaké staví hypotézy, v čem spatřuje problém, 
jak jej řeší, v čem si je a v čem si není jist atd. Klip zároveň ukáže, jak svá slova provází výrazem, 



volbou slov, zvýšeným hlasem, gestikulací (body language). Nejen čteme, slyšíme, ale tentokrát i 
vidíme, jaký má k tématu a své práci na něm celkový vztah.  
 Student poznává pro něj novou teorii, zaujetí pro novou práci, produktivní výsledek 
odbornosti a vědy. Může dospět i k obecnějším závěrům: uvědomí si, jak se „všeobecný intelekt“ 
(general intelect) přetavuje ve „skupinový intelekt“ (odborných sdružení, rad a jednotlivých 
podniků) a nakonec v „individuální intelekt“ odborník a vědců, jak se intelekt stává rozhodující 
výrobní silou současnosti. 
 Domácí – dobře věci znalý – učitel navazuje na klip kladně, nebo kriticky, obohacuje svůj 
výklad, nebo ukazuje v čem je klip slabší… - zkrátka pomáhá studentům pochopit, že pokrok 
poznání a vědomostí záleží na širším ovládnutí oboru a jak přitom je nenahraditelná seriozní 
teoretická práce. 
 Každý učitel nemusí mít k tomu kladnou odezvu. Má svůj výklad za monopolní a nerad vidí, 
když mu do něj někdo zasahuje. Také s tím je třeba občas počítat. 
  



12 JE NEJVÍCE INOVATIVNÍ FIRMA USA VSKUTKU 
PROCESNĚ INOVATIVNÍ? (R) 
 
Petr Wawrosz, Ondřej Procházka, Veronika Cahová  
 
Anotace: Podstatou znalostní ekonomiky je permanentní inovační proces a implementace 
intenzivních faktorů vývoje. Proto je účelné zabývat se dostatečně univerzální, prakticky reálně 
proveditelnou a dobře interpretovatelnou analýzou kvality podnikových ekonomických trajektorií 
vývoje. Tento příspěvek se zabývá návrhem informačně nenáročné metodiky využívající 
dynamický parametr intenzity a extenzity. Navržená metodika byla aplikována na 7 významně 
inovujících firem USA, zejména pro firmu NIKE. Ta byla v roce 2013 vyhlášena časopisem Fast 
Company jako nejvíce inovativní firma.     
 
Abstract: The essence of the knowledge economy is a permanent process of innovation and 
implementation of intensive factors of development. It is therefore useful to deal with adequately 
universal, realistically feasible and well interpretable analysis of the quality of business economic 
development trajectories. This paper describes the design of methodology uses a dynamic parameter 
of intensity and extensity. The proposed methodology was applied to the 7 U.S. significantly 
innovative companies, especially for the . 
 
Klíčová slova: dynamický parametr, efektivnost, intenzita, intenzivní faktory, zisk 
  
Keywords: dynamic parameter, efficiency, intensity, intensive factors, profit 
 
 
 
ÚVOD 
Úspěšné firmy inovují. Rozhodování o inovacích patří k nejdůležitějším manažerským 
rozhodnutím. Jak přitom zhodnotit, zda inovace byla úspěšná? Odpověď samozřejmě záleží na typu 
inovace. Ačkoliv neexistuje jednotná definice inovace, souhlasíme s názorem uvedeným v OECD 
(2010), že každá inovace musí obsahovat určitý stupeň novosti. OECD (2005) potom definuje 4 
typy inovací: produktové, procesní, organizační a marketingové. Náš článek se soustřeďuje zejména 
na procesní a organizační inovace na podnikové úrovni, přičemž předpokládáme, že cílem těchto 
inovací je zvýšení výstupu, snížení vstupů, případně kombinace obou faktorů – obecně, že cílem 
inovace je dosažení intenzivnějšího vývoje. V článku navrhujeme jednoduchou matematickou 
metodu, jak změřit úspěšnost inovace pomocí parametrů intenzity a extenzity. Metoda vychází 
z toho, že firma může zvýšit svůj výstup dvěma čistými způsoby26: 1. Čistě extenzivně, kdy zvyšuje 
pouze své vstupy a výstup roste ve stejném poměru jako růst vstupů. 2. Čistě intenzivně, kdy firma 
nezvyšuje množství svých vstupů, ale mění jejich kvalitu, takže v daném důsledku roste i výstup. 
Reálná změna produkce obvykle vzniká kombinací intenzivních i extenzivních faktorů – firmy 
obvykle zvyšují množství svých vstupů, zároveň ale mění kvalitu jak již používaných tak 
dodatečných vstupů. Má potom smysl spočítat, jaký je vliv intenzivních a extenzivních faktorů. 
Tento vliv je dobré znát nejen v případě růstu produkce, ale i v případě jejího poklesu, respektive 
stagnace. Intenzivní a extenzivní faktory přitom nemusí působit stejným směrem – často dochází ke 
kompenzaci extenzivních faktorů intenzivními (počet vstupů klesá, mění se ale jejich kvalita), 
případně ke kompenzaci intenzivních faktorů extenzivními. Tyto kompenzace mohou vést k tomu, 
že se výstup firmy v čase nemění (v takovém případě dosahují parametry intenzity a extenzity 
hodnot 0,5, přičemž jeden z parametrů je kladný a druhý záporný) nebo naopak dochází k nějaké 
změně (výstup roste nebo klesá). Námi navržená metodika je aplikovatelná na všechny uvedené 
situace. Tím se liší od rovnice růstového účetnictví, kterou lze použít jen v případě růstu výstupu. 
                                                           
26 Viz např. Vlček (1998).  



Příspěvek je organizován následovně. Ve druhé kapitole je stručně popsána metodika měření podílu 
vlivu intenzivních a extenzivních faktorů na změnu výstupu na podnikové úrovni. Třetí kapitola 
aplikuje danou metodiku na firmu Nike, která byla americkým časopisem Fast Company vyhlášena 
nejvíce inovativní firmou pro rok 2013. Vývoj společnosti Nike je dále srovnám s 6 dalšími 
americkými firmami (Amazon, Apple, Coca Cola, Google, Ford Motor, and Target), které se 
v hodnocení časopisu Fast Company umístily v prvních 30 firem.  
 
1 METODIKA ANALÝZY INTENZIVNÍHO A EXTENZIVNÍHO VÝVOJE  
Jedním z nejjednodušších způsobů popisu chování nějakého systému je sledování jeho výstupů a 
odpovídajících vstupů. Tento kybernetický pohled můžeme pro podnik realizovat tak, že za výstup 
v daném výchozím období (index 0) zvolíme celkové příjmy27  TR0 a za vstupy celkové náklady 
TC0. Rozdíl těchto dvou veličin představuje zisk: 
EP0 = TR0 - TC0                                                                                                                        (1) 
Podíl TR0 a TC0 je efektivnost Ef0, která vyjadřuje, jaká část celkových příjmů připadá na korunu 
vložených celkových nákladů. 
Ef0 = TR0 / TC0                                                                                                                         (2) 
Vztah mezi efektivností a informačně identickou nákladovou rentabilitu je 
Ef0 = (EP0 + TC0)/ TC0 = EP0 /TC0 + 1                                                                                    (3) 
K tomu abychom mohli sledovat vývoj firmy v čase, musíme použít dynamické charakteristiky 
např. pro celkové příjmy:  
absolutní přírůstek Δ(TR) = TR1-TR0                                                                           (4) 
tempo růstu G(TR) = Δ(TR)/TR0                                                                  (5) 
koeficient změny I(TR) = TR1/TR0 = G(TR) - 1                                                    (6) 
Z výrazu (2) lze odvodit dynamický výraz pro vývoj celkových příjmů: 
I(TR) = I(Ef) . I(TC)                                                                                                                (7)  
Pokud chceme spočítat podíly vlivu vývoje intenzivních (kvalitativních) faktorů reprezentovaných 
I(Ef)) a extenzivních (kvalitativních) faktorů reprezentovaných I(TC), na vývoji celkových příjmů 
I(TR) je nezbytné nejdříve výraz (2) zlogaritmovat.  
ln I(TR) = ln I(Ef ) + ln I(TC)                                                                                                  (8) 
Výraz (8) je výchozím výrazem pro odvození dynamických parametrů intenzity a extenzity. Tyto 
parametry28 mají následující tvar. Dynamický parametr intenzity: 
  

   (  )

    (  )      ( (  ) 
                                                                                      (9)                                                      

         a doplňkový dynamický parametr extenzity: 
  

   (  )

    (  )      (  ) 
                                                                                     (10) 

Výrazy (9) a (10) respektují všechny možné vývoje podílu extenzivních a intenzivních faktorů 
(Mihola ( 2007, s. 125): 
změna pouze extenzivních faktorů beze změny intenzivních faktorů 
změna pouze intenzivních faktorů beze změny extenzivních faktorů 
současný růst extenzivních i intenzivních faktorů 
současný pokles extenzivních i intenzivních faktorů 
kompenzaci extenzivních faktorů intenzivními 
kompenzaci intenzivních faktorů extenzivními 
stagnace jako výsledek kompenzace extenzivních a intenzivních faktorů či stagnace všech 
sledovaných veličin. 
Úplnou typologii všech základních extenzivních a intenzivních vývojů zachycuje obrázek č. 1. Na 
vodorovné ose je vynesen index celkových nákladů (tj. vstupů) I(TC), na svislé ose index 
efektivnosti I(Ef). Interval obou os se pohybuje od 0 do 2. V počátku souřadnicové soustavy je bod 

                                                           
27  Pro obě veličiny platí: TR ≥ 0 a  TC ≥ 0. Pokud je TR ≤ TC bude zisk nulový nebo záporný (EP ≤ 0).   
28 Podrobně jsou vlastnosti těchto parametrů vysvětleny v Hájek a Mihola (2009) nebo v Cyhelský, Mihola, Wawrosz 
(2012, s. 29 – 43) 



(1;1). Pokud I(TR) nebo I(Ef) dosahují hodnoty 1, znamená to, že se TR nebo Ef mezi sledovanými 
obdobími nezměnily. Pro čistě intenzivní vývoj generují absolutní hodnoty výrazů (9) a (10) 
hodnoty i = 1 a e = 0, zatímco pro čistě extenzivní vývoj platí: i = 0 a e = 1. V případě čistě 
intenzivního růstu se nacházíme v horní části svislé osy, kde I(Ef) > 1 a současně I(TC) = 1. 
V případě čistě intenzivního poklesu se nacházíme v dolní části svislé ose, I(Ef) < 1 a současně 
I(TC) = 1. U čistě extenzivního růstu nebo poklesu je to obdobné jen zaměníme veličinu I(Ef) za 
I(TC). Hyperbola procházející středem os znázorňuje ve své horní části kompenzaci extenzivních 
faktorů intenzivními (i = 0,5 a e = -0,5), ve své spodní části kompenzaci intenzivních faktorů 
extenzivními (i = 0,5 a e = -0,5). Rostoucí přímka procházející středem grafu znázorňuje shodný 
podíl intenzivních a extenzivních faktorů, pro její spodní část platí (i = -0,5 a e = -0,5), pro vrchní 
část potom (i = 0,5 a e = 0,5). 
 
Obrázek 1: Základní druhy vývojů intenzity a extenzity  
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2 ANALÝZA VÝVOJE INTENZIVNÍCH A EXTENZIVNÍCH FAKTORŮ PRO FIRMU 
NIKE  
Americký časopis Fast Company vyhlašuje každoročně pořadí nejvíce inovativních firem světa – 
výsledky jsou zveřejňovány na internetových stránkách časopisu www.fastcomapny.com. U 
inovativních firem lze předpokládat vliv intenzivních faktorů. Zda je tomu vskutku tak, bylo 
zkoumáno podle v kapitole 1 popsané metody na nejvíce inovativní firmě pro rok 2013, firmě Nike. 
Její výsledky byly navíc porovnány s výsledky dalších 6 společností (Amazon, Apple, Coca Cola, 
Google, Ford Motor, Target), které se v roce 2013 umístily mezi prvními 30 nejvíce inovativními 
firmami29. Analýza byla provedena pro období let 1995-2011 (za rok 2011 jsou pro jednotlivé firmy 
k dispozici poslední známé hospodářské výsledky) – doba 17 let je dostatečně dlouhá pro 
kvalifikované zhodnocení, zda jak u firmy Nike, tak pro srovnávané firmy převládají intenzivní 
nebo extenzivní faktory. Do srovnávacího výběru byly proto zařazeny firmy, které existovaly po 
celou dobu tohoto období30. Z důvodu krátkosti své existence proto nebyly zahrnuty další inovativní 
společnosti (např. ty, které se v roce 2013 podle časopisu  Fast Company umístily mezi prvními 
deseti nejvíce inovativními) – hodnoty parametrů intenzity a extenzity u těchto firem by mohly být 
zkresleny nahodilými výkyvy celkových příjmů a nákladů v jednotlivých letech.  
Tabulka č. 1 obsahuje meziroční tempa růstu celkových příjmů G(TR) a celkových nákladů G(TC) 
firmy Nike za období 1995 až 2011. Za dané období dále uvádíme vypočtené hodnoty tempa růstu 
efektivnosti G(Ef) a dynamických parametrů podílů vlivu intenzivních faktorů i a extenzivních 
faktorů e. 
 
Tabulka číslo 1: Dynamické charakteristiky společnosti Nike 

 
Zdroj: Hodnoty TR a TC byly převzaty respektive vypočteny z 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/. Pro výpočet  G(TR), G(TC), G(Ef) byly 
použity výrazy (6) a (7), pro výpočet hodnot dynamických parametrů výrazy (9) a (10). 
 
Graf č. 1 ilustruje názorně, co u firmy Nike ovlivňuje meziročně kolísavá tempa růstu celkových 
příjmů. Nejvyšších temp růstu TR okolo 40 % bylo dosaženo v prvních dvou letech31 1996 a1997 
čistě extenzivním vývojem tj. e = 99, respektive 100 %. Následuje krizový rok 1998 se slabým 4 % 
růstem TR a extenzivní kompenzací i = -35 % a e = 65 %. V roce 1999 klesají TR o 8 % při 
výrazně převažující desextenzitě i = 10 % a e = - 90 %. V roce 1998 byla společnost zasažena 
asijskou krizí, což bylo hlavním důvodem vyššího tempa růstu výdajů než příjmů. Firma na danou 
skutečnost reagovala v roce 1999 redukcí svých nákladů, nicméně důsledky krize se projevily i 
v propadu příjmů. Příjmy vzrostly až v roce 2000 – růst byl důsledkem intenzivně extenzivního 
růstu (i = 56 %, e = 44 %.) V tomto roce bylo dosaženo největšího podílu vlivu intenzivních faktorů 
z celého sledovaného období. V letech 2001 až 2008 došlo k postupnému růstu tempa růstu G(TR) 
až na 15 % přičemž minimální hodnota činila solidních 8 % (rok 2003). Ve všech případech 

                                                           
29 Vstupní data, tj. celkové příjmy (TR), celkové náklady (TC) a ekonomický zisk (EP) jsou v případě firem Apple, 
Coca Cola, Ford, Nike a Target převzaty z http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/, u firem Amazon 
z výročních zpráv firmy, které jsou dostupné na http:// http://phx.corporate-ir.net, údaje pro firmu jsou převzaté Google 
z http:// http://investor.google.com/earnings.html 
30 Jedinou výjimkou je firma Google, u které jsou k dispozici data až od roku 2001.  
31 Účetní rok Niké začíná 1. června a končí 31. května. Rok 1996  tak kryje období od 1.6. 1995 do 31.5. 1996. 
Obdobně ostatní roky.   

1996/5 1997/6 1998/7 1999/8 2000/9 2001/0 2002/1 2003/2 2004/3 2005/4 2006/5 2007/6 2008/7 2009/8 2010/9 2011/0

G(TR) 36% 42% 4% -8% 2% 5% 4% 8% 15% 12% 9% 9% 14% 3% -1% 9%
G(TC) 36% 42% 9% -9% 1% 6% 4% 11% 11% 11% 8% 9% 13% 6% -3% 6%
G(EF) 0% 0% -5% 1% 1% 0% 1% -2% 4% 1% 1% 0% 1% -3% 3% 3%

i 1% 0% -35% 10% 56% -4% 13% -19% 26% 10% 6% -2% 8% -32% 43% 32%
e 99% 100% 65% -90% 44% 96% 87% 81% 74% 90% 94% 98% 92% 68% -57% 68%

http://www.fastcomapny.com/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/
http://phx.corporate-ir.net/
http://investor.google.com/earnings.html


převažoval extenzivní vývoj, který se pohyboval mezi 74 % a 98 %. Intenzita se pohybovala mezi -
19 % až 26 %. Příčiny záporné hodnoty parametru i byly následující32: 
v roce 2001 problémy v prodeji nízko a středně cenového sortimentu v USA. 
v roce 2003 díky vyššímu tempu růstu TC než tempu růstu TR došlo k poklesu efektivnosti Ef. Růst 
nákladů byl projevem zhodnocování USD.  
v roce 2007 v důsledku nepatrně vyššího růstu tempa nákladů  TC než tempa příjmů TR.  
V letech 2009 až 2010 se z hlediska vlivu intenzivních faktorů prakticky opakuje situace z let 1998 
až 1999. V roce 2009 byla firma zasažena světovou finanční a ekonomickou krizí, v jejímž 
důsledku se snížilo tempo růstu příjmů, takže příjmy rostly méně než náklady. Firma reagovala na 
danou situaci redukcí nákladů, nicméně důsledky krize stále přetrvávaly, což se v roce 2010 
odrazilo v mírném poklesu příjmů. V roce 2011 se situace firmy zlepšila – tempo růstu příjmů je 
opět vyšší než tempo růstu nákladů. Zda se jedná o trvalý stav, ukáží následující roky.  
Poslední dělený sloupec grafu č. 1 ukazuje, že za celé sledované období se na průměrném 
meziročním tempu růstu příjmů ve výši 9,6 % podílely intenzivní faktory jen 3 %, zatímco 
extenzivní 97 %. Za dané období firma Nike rostla téměř čistě extenzivně. Z hlediska procesních a 
organizačních inovací tak lze konstatovat, že firma zde zaznamenala malý pokrok. Neznamená to, 
že nebyla úspěšná v produktových a marketingových inovacích. Jednu z obvykle charakteristických 
vlastností inovací – snižování nákladů a zvyšování výstupů však firma Nike splňuje velmi 
diskutabilně. Nike produkuje veškeré své produkty mimo USA v zemích s levnou pracovní silou, 
zatímco na příjmech se trh USA dlouhodobě podílí více než 40 % (43 % pro rok 2011). Daná 
skutečnost, zejména faktor levné pracovní síly může být důvodem relativně nízké hodnoty 
parametru intenzity. Firma může snadno zvýšit svou produkci růstem vstupů, takže není tolik 
nucena k procesním a organizačním inovacím. Tato strategie s sebou ovšem nese svá rizika zejména 
při krizích. Jak asijská krize v roce 1998, tak světová finanční krize v roce 1999 měla v případě 
Nike obdobný průběh – na začátku krize předběhlo tempo růstu nákladů tempo růstu příjmů. Firma 
reagovala vždy redukcí svých nákladů, její snaha byla úspěšná zhruba v období 2 let. V průběhu 
krize nejprve došlo k souběžnému poklesu příjmů i nákladů. Dle našeho názoru spočívá zranitelnost 
Nike zejména v kurzovém vývoji. Pokud by došlo k dlouhodobému a prudkému zhodnocování 
amerického dolaru vůči měnám zemí, ve kterých Nike produkuje své zboží, mohly by náklady Nike 
růst výrazně rychleji než její příjmy. V takovém případě firmě nezbyde, chce-li přežit, se na 
procesní a organizační inovace více zaměřit.  
 
graf č. 1: Podíl vlivu intenzivních a extenzivních faktorů společnosti Nike 1996-2011    

 
Pramen: tabulka č. 1 
 
Přejděme nyní ke srovnání průměrných hodnot temp růstu G(TR), G(TC) a G(Ef)  a průměrných 
hodnot parametru intenzity i a extenzity e firmy Nike s dalšími americkými inovativními firmami. 

                                                           
32 Analýza příčin vychází z výročních zpráv firny Nike za sledované roky.  
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V tabulce č. 2 jsou průměrná meziroční tempa růstu a dynamické parametry za celé období 
uspořádány stejně jako v tabulce č. 1, avšak jsou doplněna o roční průměrné hodnoty absolutních 
údajů TR, EP, TC a Ef.  
 
tabulka č. 2:  Výchozí údaje srovnávací analýzy sedmi společností USA   

  1995 - 2011 

Indicator  Amazon Google Apple 
Ford 
Motor Nike Target Coca Cola 

TR (mil.$) 13 116 13 744 21 966 154 571 
12 
516 47 243 24 596 

EP (mil.$) 363 5 161 3 408 2 784 1 021 1 854 4 854 

TC (mil.$) 12 752 8 583 18 558 151 786 
11 
495 45 389 19 742 

Ef=TR/TC  1,028 1,601 1,184 1,018 1,089 1,041 1,246 
G(TR) 30% 84% 20% 0,5% 10% 7% 7% 
G(TC) 28% 80% 17% -0,5% 9% 7% 6% 
G(EF) 2% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 
i 8% 4% 11% 67% 3% 3% 17% 
e 92% 96% 89% -33% 97% 97% 83% 

 Pramen: hodnoty TR a EP byly vypočteny pomocí výrazů (1) a 2) z dat uvedených v poznámce 4. 
Pro výpočet  G(Ef) byly použity výrazy (6) a (7), pro výpočet hodnot dynamických parametrů 
výrazy (9) a (10).  
Výsledky porovnání kvality vývoje sledovaných firem za celé období jsou zobrazené v grafu č. 2. 
V něm je na vodorovné ose tempo růstu celkových nákladů G(TC) a na svislé ose tempo růstu 
efektivnosti G(Ef). Z vodorovné osy pro dané hodnoty růstu rovněž vycházejí rovnoběžné 
izokvanty G(TR), které jsou znázorněny čárkovaně. Tyto izokvanty jsou odvozeny díky vztahu (7). 
Svazek křivek vycházející z počátku představuje izokvanty stálých hodnot dynamických parametrů 
intenzity a extenzity – tyto izokvanty představují všechny hodnoty G(Ef) a G(TC), které ve 
výrazech (9) a (10) dají dané hodnoty parametrů i a e. Např. nejspodnější izokvanta (i = 2 %, e = 98 
%) zobrazuje všechny hodnoty G(Ef) a G(TC), pro které ve výrazu (9) i = 2% a ve výrazu (10) e = 
98%.  
 
graf  č. 2: Porovnání intenzity dynamiky sedmi společností USA   



 
 
Z grafu plyne, že nejvyššího průměrného tempa růstu G(TR) 84 % dosahuje firma Google s větší 
ztrátou následuje Amazon 30 %, Apple 20 %, Nike 10 % Target a Coca Cola shodně 7 % a pouze 
0,5 % vykazuje Ford Motor. Z hlediska intenzity vývoje je ale pořadí velmi odlišné. Meziroční růst 
firmy Ford Motor byl dosažen zejména díky intenzivním faktorům – jedná se o intenzivní 
kompenzaci, při níž intenzita 67% vyvažuje zápornou extenzitu -33 %. Lze zde konstatovat, že Ford 
Motor musí inovovat a využívat intenzivní faktory. Firma má drahé náklady práce. Proto musí, 
chce-li být konkurenceschopná a zachovat si případně zvýšit svůj způsob produkce, tento vstup 
omezovat a omezení kompenzovat. Ve všech ostatních firmách jde o převážně extenzivní vývoj. 
Druhou největší intenzitu vykazuje Coca Cola 17 %, následovaná Apple 11 %, Amazon 8 % dále 
Google, Nike a Target s intenzitou 4 % nebo 3 %. 
 
ZÁVĚR 
Článek ukazuje, jak lze pomocí časových řad základních firemních ukazatelů (celkových příjmů, 
celkových výdajů a zisku) analyzovat, zda změna těchto ukazatelů v čase je způsobena převážně 
extenzivními faktory, kdy se mění v souladu se vstupy firmy, nebo převážně intenzivními faktory, 
kdy se mění ukazatel efektivnosti. Článek dále odhalil, že i v případě vysoce inovativních firem je 
jejich vývoj založen převážně na extenzivních faktorech – k tempu růstu celkových příjmů dochází 
z větší části v důsledku růstu celkových nákladů. Jsme si vědomi skutečnosti, že v meziročním 
srovnání můžou na vývoj nákladů působit i další faktory např. v podobě zhodnocování USD a tím 
růstu cen vstupů, v dlouhodobém vývoji 17 let by se však měly intenzivní faktory projevit. I nejvíce 
inovativní firma pro rok 2013 dle časopisu Fast Company firma Nike se v období let 1995-2011 
vyvíjela převážně extenzivně. Paradoxně největšího intenzivního vývoje dosáhl zástupce tradičního 
odvětví výrobce automobilů firma Ford Motor, která díky uplatnění intenzivních faktorů dokázala 
kompenzovat pokles hodnoty celkových nákladů. Inovativní firmy samozřejmě inovují v oblasti 
kvality svých produktů, marketingu apod. Nicméně produktové a organizační inovace by neměly 
zůstávat stranou a zde mohou inovativní firmy dosáhnout podstatných zlepšení.  
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13 KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA V EVROPSKÉM A 
CELOSVĚTOVÉM KONTEXTU (R) 
 
Hana Beranová,  Otakar Němec 
 
Abstract 
Economic growth is essential for the performance of the state. However is insufficient as an 
indicator used for a complex measurement of the development, prosperity and quality of life. To 
measure quality of life there are many indirect indicators describing a particular part (social, 
ecological) and there are some other aggregated indicators. This paper aims to evaluate 
development of Czech Republic from the perspective of the widely used indicators. Czech Republic 
is compared with the global and European average. 
Quality of life consists of a private and work dimension. These two dimensions should not be 
separated, and life should be viewed as a whole. This paper will explain the possibilities of 
companies in the care of their employees in order to improve their quality of working life.  There 
are possibilities of pro-family policies, flexible working hours, compressed work week, etc. The 
strategy involved in balancing work and personal life is called Work Life Balance.  WLF finds 
harmony between personnel and working life and tries not to separate these two worlds. There are 
many options and tools how to apply this strategy. Most important is the correct communication, 
applied on all levels of the company. Without these basic processes cannot become a natural part of 
corporate culture.  
 
Key words: The quality of working life; Gross Domestic Product; Rating; Human Development 
Index; Work Life Balance 
  
Abstrakt 
Ekonomický růst je podstatný pro výkonnost státu. Pro komplexní hodnocení vývoje, blahobytu a 
kvality života je ovšem jako ukazatel nedostatečný. Pro měření kvality života se používá řada 
nepřímých ukazatelů charakterizující určitou oblast (sociální, ekologickou) a některé další 
agregované ukazatele. Příspěvek přichází s hodnocením vývoje a charakteristikami České republiky 
z pohledu jednotlivých celosvětově používaných indexů. Poměřuje Českou republiku 
s celosvětovým průměrem, ale i s průměrem evropského regionu. 
Kvalita života v sobě skrývá dimenzi soukromou a dimenzi pracovní. Tyto dvě dimenze by se 
neměly oddělovat a na život by se mělo nahlížet jako na jeden celek. Cílem příspěvku bude objasnit 
možnosti firem v péči o své zaměstnance a ve snaze zvyšování jejich kvality pracovního života. 
Nabízí se možnosti prorodinné politiky, nabídka flexibilní pracovní doby, stlačení pracovního 
týdne, apod. Strategie zabývající se hledáním rovnováhy pracovního a osobního života se jmenuje 
Work life balance. Hledá mezi nimi harmonii a snaží se tyto dva světy od sebe neoddělovat. 
Existuje mnoho možností a nástrojů, jak tuto strategii aplikovat. Nejdůležitější je ovšem ji správně 
komunikovat, aplikovat ji na všech úrovních firmy. Bez těchto základních postupů se nemůže stát 
přirozenou součástí firemní kultury. 
 
Klíčová slova: Kvalita pracovního života; Hrubý domácí produkt; Rating; Index lidského rozvoje; 
Work Life Balance 
 
ÚVOD 
Jak můžeme komplexně hodnotit kvalitu života, vývoj a blahobyt určité jednotky? Důležitým 
ukazatelem hodnocení výkonnosti státu je ekonomický růst. Ten je ovšem nedostatečný pro 



stanovení úrovně kvality života. Pro její určení se používá několik nepřímých ukazatelů, pokrývat 
by měly tři základní oblasti – ekonomickou, ekologickou a sociální. Mezi používané agregované 
ukazatele patří například index lidského rozvoje (Human Development Index), který vznikl jako 
reakce na kritiku hrubého domácího produktu (Gross Domestic Product). Ekonomický aspekt 
hodnotí také tři mezinárodní organizace zabývající se hodnocením ekonomických svobod. Freedom 
House (The Freedom in the World), Fraser Institut (Economic Freedom of the World-EFW) a 
organizace Heritage Foundation (Index of Economic Freedom-IEF). Hodnocení vývoje a 
charakteristik z pohledu celosvětově používaných indexů poměřuje Českou republiku s  průměrem 
evropského regionu. Pro detailnější porovnání postavení České republiky byla vybrána do 
komparace Itálie, země momentálně velmi diskutovaná kvůli svým hospodářským problémům. Tyto 
dvě země jsou poté porovnávány s evropským průměrem, pokud je tento ukazatel vypočítáván. 
Pozornost je věnována zejména ukazateli hrubého domácího produktu, indexu lidského rozvoje a 
ukazateli ekonomických svobod.  Z důvodu aktuálnosti diskuzí ohledně snižování ratingu je část 
příspěvku věnována i hodnocení ratingových agentur. 
Hodnocení postavení České republiky a Itálie je podloženo sekundární analýzou zdrojů a studiem 
výročních zpráv organizací vydávajících jednotlivé indikátory 
Kvalita života v sobě skrývá dimenzi soukromou a dimenzi pracovní. Tyto dvě dimenze by se 
neměly oddělovat a na život by se mělo nahlížet jako na jeden celek. Způsobem, jak rovnováhy 
dosáhnout se zabývá teorie Work Life Balance, nebo-li rovnováha mezi prací a životem. Vymezeny 
jsou základní nástroje a způsoby, kterým se zaměstnavatelé mohou věnovat ve snaze zvýšení 
kvality pracovního života svých zaměstnanců. 
 
1 KVALITA ŽIVOTA 
Kvalita života je synergická kategorie, která do sebe vstřebává různé disciplíny, je to složitý a velmi 
široký pojem. Při její analýze je užitečné aplikovat interdisciplinární přístupy. Pod kvalitou života si 
můžeme představit různé parametry lidského života, způsobu života, životního stylu, životních 
podmínek jednotlivce, společenských skupin i společnosti jako celku. Primárním předmětem 
zkoumání kvality života je především materiální stránka existence jedince, společenských skupin, 
případně společnosti jako celku. Paralelním proudem zkoumání, dnes již rovnocenným je 
nemateriální stránka života jedince a posun k subjektivnímu vnímání a hodnocení kvality života, 
pocitu pohody. 
Problém je v tom, že kvalita života je abstraktní koncept a je obtížné vytvořit homogenní definici. 
Kvalita života je ovlivněna mnoha komponenty jako např. kultura, vyznání, zdravotní stav, příjem, 
věk, uspokojení z práce, mobilita, doprava, atd.  
K dosti rozšířeným chápáním kvality života patří její vyhranění do protikladu ke kvantitativním, 
ekonomickým ukazatelům, se ziskem souvisejícím kritériem výkonnosti a úspěšnosti jednotlivce i 
společenského systému. Tedy negativní vyhranění vůči materiálním, spotřebním hodnotám - na 
úrovni života jednotlivce bývá kvalita života stavěna proti konzumnímu životnímu stylu s jeho 
preferencí vlastnictví spotřebních předmětů, které samo o sobě nemůže člověka plně uspokojit a 
nahradit mu redukování či absenci uspokojování jiných potřeb, zejména a duchovního charakteru. V 
této souvislosti kvalita života představuje něco, co překračuje čistě materiální potřeby, které je 
možné uspokojit prostřednictvím zboží, a vztahuje se k duchovním, nemateriálním hodnotám. V 
tomto kontextu je také zkoumání kvality života vymezeno vůči zkoumání životní úrovně. Zatímco 
zkoumání životní úrovně se zabývá víceméně objektivizovanými, měřitelnými ekonomickými 
ukazateli, zaměřenými převážně do oblasti hmotné spotřeby, zkoumání kvality života jde nad rámec 
tohoto přístupu – do oblasti nemateriální, do oblasti subjektivního prožívání osobních životních 
podmínek a situací.  
V návaznosti na nespokojenost s některými rysy současnosti a na jejich kritiku byla představa 
kvality života, resp. dosažení její žádoucí podoby, situována do budoucnosti. Prostřednictvím 
kvality života je vytvářen nový obraz světa a člověka, kde východisko ze současného 
neuspokojivého stavu je spatřováno především v hledání kvalitativně jiné interpretace bytí. 
 



Hodnocení kvality života 
Pro hodnocení kvality života, životní úrovně či blahobytu můžeme využít mnoho indikátorů, 
povětšinou agregovaných. Stavět by měly na třech základních pilířích – ekonomickém, sociálním a 
ekologickém. Mezi ekonomické ukazatele patří hodnocení ekonomického růstu. K němu se obvykle 
využívá hrubého domácího produktu.  
Hrubý domácí produkt je celosvětově nejvíce používaným ukazatelem vyjadřujícím ekonomický 
růst a výkonnost ekonomiky. Na jeho základě je stanoveno mnoho ekonomických i politických 
rozhodnutí. Vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou za dané období na 
určitém území. Problematické je nadužívání HDP, neboť jsou zřejmé jeho obsahové i interpretační 
omezení. Udržitelný rozvoj kritizuje HDP za ignorování všech aktivit nesouvisejících s peněžními 
prostředky. Aktivity, které s peněžními prostředky souvisí, nerozlišuje na ty s pozitivním a 
negativním efektem, resp. vlivem na lidský kapitál, nebo přírodu. Není zohledněna dimenze 
ekologická (životní prostředí, klimatické změny), ani sociální (chudoba, zdraví, bezpečnost).  
Josef Vít (2005) shrnul v Britských listech, co všechno může být započítáno do růstu HDP: 
„Nejlepším příkladem chybného výpočtu HDP je následující situace. Továrna vyrábí – roste HDP. 
Přitom znečišťuje životní prostředí, které se musí čistit – roste HDP. Znečišťuje vodu a my musíme 
kupovat drahou balenou vodu – roste HDP. Ze znečištěného životního prostředí onemocní lidé. Z 
jejich léčení roste HDP. A tak by mohlo vzniknout perpetum mobile, kdy škody napáchané 
nekontrolovanou ekonomikou budou stále víc a víc zvyšovat HDP, ale už nebude s kým ani pro 
koho.“ 
Celosvětovou orientaci na kvalitu života a udržitelný rozvoj potvrzují i aktivity francouzského 
prezidenta Nicolase Sarkozyho v roce 2008 a Davida Camerona v roce 2010 zaměřující se na 
ukazatel well-being. Nicolas Sarkozy sestavil komisi33 v čele s. laureáty Nobelovy ceny za 
ekonomii Josephem E. Stiglitzem a Amartyou Senem, která se zaměřovala na nadužívání HDP a 
hledání náhrad v podobě nástrojů měřící udržitelnost (sustainability) a blaho společnosti (well-
being). Výstupem komise byla tzv. Stiglitzova zpráva34 Stiglitz (2009).  
Přestože jsem zmínila časté kritiky HDP, je stále nejvíce používaným ekonomickým indexem. Jak 
si stojí Česká republika v komparaci s průměrem evropského regionu a jak v porovnání s Itálií, 
zemí záměrně vybranou kvůli svým hospodářským problémům?  
Itálie je průmyslově vyspělá země, patřící mezi země G-8. V hodnocení Mezinárodního měnového 
Fondu z roku 2010 je sedmou největší ekonomikou světa a čtvrtou největší v Evropě.  Obě země 
dosahují podobných hodnot v ukazatelích nezaměstnanosti a inflace. Česká republika měla 
v listpadu roku 2011 nezaměstnanost 6,7%, Itálie 8,6% a průměr Evropské unie činil 9,8%. 
Hodnota inflace České republiky činila 1,0%, inflace Itálie 0,8%.  
Výkonnost české ekonomiky měřená ukazatelem HDP poslední dva roky roste. Posledním obdobím 
poklesu bylo 2. čtvrtletí roku 2009, od té doby je HDP o 4,6% vyšší. K nárůstu došlo ve 
zpracovatelském průmyslu – strojírenství, automobilový a hutní průmysl. Níže zařazený graf nabízí 
porovnání zemí z pohledu vývoje HDP. V roce 2010 se HDP Itálie meziročně snížilo o 2,8%, 
kdežto HDP České republiky vzrostlo o 1,02%.  Hodnoty HDP vyjádřené v amerických dolarech 
činily ke konci roku:  Česká republika 252 miliardy USD, Itálie 1,7 biliónu USD. 
 
Graf 1: Hrubý domácí produkt 
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34 Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress 



 
Zdroj: Worldbank (2011), vlastní úpravy 
Důležitým ukazatelem hospodářské situace je veřejný dluh. Itálie je nejzadluženější zemí v 
Evropské unii. V roce 2010 její dluh dosahoval 120% HDP a stále roste. Vláda na situaci reaguje 
programem úsporných opatření, který má vést k vyrovnanému rozpočtu v roce 2013.  Pozice České 
republiky v rámci dluhu činila v roce 2010 38,5% HDP. Program Nečasovy vlády hovoří o 
vyrovnaném rozpočtu v roce 2016. 
 
Rating 
Ve spojitosti s hospodářskými problémy Itálie, potažmo celé Evropské unie, je v současné době 
velmi častá problematika ratingu, které můžeme také vztáhnout k měření kvality života. Ratingem 
se rozumí mezinárodní standard pro měření a hodnocení bonity subjektů (zemí, bank, apod.) a pro 
posouzení jejich důvěryhodnosti. Rating slouží také jako klíčové vodítko pro investory, udávající, 
zda subjekt dostojí svým závazkům. Čím vyššího hodnocení je dosaženo, tím větší jistota pro 
věřitele, že si dlužník může na trhu zajistit levnější půjčky. V případě hodnocení států je rating 
klíčovým parametrem pro plánování rozpočtu a dluhové služby. Mezi nejznámější světové 
ratingové agentury patří Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch-IBCA, Duff&Phelps, aj. Při 
sestavování svého ratingu spolupracují agentury s klíčovými institucemi hodnoceného státu, mezi 
které patří jeho centrální banka, ministerstva, vládní agentury aj. Ratingová agentura udělí poté 
hodnotící známku. Nejvyšší je AAA, nejnižší je C, případně D. Kromě hodnocení stanovují 
ratingové agentury také výhled (pozitivní, negativní, neutrální), který predikuje budoucí vývoj 
subjektu. 
Italská ekonomika (Beranová 2011) dosahuje v posledních měsících slabé výkonnosti. Několik 
ratingových agentur snížilo zemi hodnocení v září a říjnu 2011. Jako první tak učinila agentura 
Standard & Poor´s, která snížila hodnocení Itálie na známku A, a následně snížila i hodnocení 
sedmi předních italských bank. Agentura rating snížila na základě nestabilního politického prostředí 
a horšího výhledu ekonomiky.  Agentura Moody´s Investor Service snížila úvěrovou spolehlivost 
Itálie o tři stupně, ze známky Aa2 na A2. Schopnost země splácet své dluhy tak snížila z velmi 
kvalitní úrovně na střední, navíc s negativním výhledem, může tedy dojít k dalšímu snížení. 
Důvodem je nejisté tržní prostředí a riziko dalšího zhoršení nálad investorů. 
Oproti tomu Česká republika získává pozitivní hodnocení. Je označována jako stabilní země, kterou 
krize v eurozóně ovlivňuje pouze omezeně. Podle agentur nemá problémy s financováním, má 
naopak silnou úvěrovou pozici a zadlužení země nedosahuje ani poloviny evropského průměru. 
Agentury Moody´s Investor Service uvedla, že by hodnocení České republiky mohlo být zvýšeno, 
avšak podmínkou jsou hluboké strukturální reformy. Agentura Standard & Poor´s, která rating 
České republiky zvýšila v srpnu 2011 o dva stupně na úroveň AA- se stabilním výhledem hodnotí 
nezávislost centrální banky a sílu bankovního sektoru. Naproti tomu upozorňuje na možnost snížení 
ratingu po neschválení sociální reformy. Významnost ratingu umocňuje fakt, že po vyhlášení 
zlepšení ratingu České republiky agenturou S&P česká koruna prudce posílila, z 24,49 na 24, 33 
CZK/EUR. 
Tabulka 1: Hodnocení ratingových agentur 

0

500 000 000 000

1 000 000 000 000

1 500 000 000 000

2 000 000 000 000

2 500 000 000 000

2 0012 0022 0032 0042 0052 0062 0072 0082 0092 010

HDP (US$) 

Italy

Czech Republic



 
Zdroj: ČNB (2011), vlastní úpravy 
 
Index lidského rozvoje 
Index, jehož cílem bylo pokrýt kritizované oblasti HDP je Index lidského rozvoje (Human 
Development Index, HDI). Základem je hrubý domácí produkt přepočtený na paritu kupní síly, 
zahrnutý v kategorii Hmotná životní úroveň (Living Standards), který je rozšířen o ukazatel 
Lidského zdraví (Life Expectancy) – průměrná očekávaná délka života při narození. Třetí kategorií 
je úroveň vzdělanosti (Education index). 
 
Graf 1: Human Development Index 2010 

 
Zdroj: United Nations Development Programm (2010), vlastní úpravy 
 
Hodnocení dle indexu HDI je pro Českou republiku i Itálii shodné – obě jsou zařazeny mezi země s 
velmi vysokou rozvinutostí. Z dat získaných za rok 2010 dosáhla Česká republika hodnoty indexu 
0,841 a obsadila 28. Místo. Itálie se umístila o pět příček výše, na 23. místě, s hodnotou indexu 0, 
854. V porovnání s evropským průměrem je na tom lépe Itálie, neboť evropský průměr se nachází 
mezi výsledky obou zemí, s hodnotou indexu 0,85. Celosvětový průměr je potom 0,624. 
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Rozbor dat za rok 2010 vynesl Českou republiku v rámci tohoto indexu na 28. místo, což znamená 
polepšení si o 6 příček oproti roku 2009, kdy byla Česká republika na 34. místě. Studie uvádí jako 
základ pro zlepšení ekonomické a strukturální reformy, které se odrazily v peněžních a obchodních 
svobodách. Itálie zaostává v rámci tohoto indexu za Českou republikou o 59 příček, umístila se až 
na 87. Pozici. V rámci hodnocených 43 evropských zemí je Česká republika na 14. místě 
s hodnotou indexu 70,4 ve srovnání s průměrem evropským 66,8 a celosvětovým 59,7. Itálie 
dosáhla hodnoty indexu 60,3. 
Hodnocení The Heritage Foundation (2010): „Země je otevřená světovému obchodu a investicím. 
Má vysokou úroveň svobody obchodu, fiskální svobody a svobody finančního sektoru. Soukromý 
sektor zodpovídá zhruba za 80 procent hrubého domácího produktu a je hlavním tahounem 
ekonomického růstu.“  
Mezi kritizované oblasti v rámci hodnocení České republiky patří netransparentnost v podnikání, 
byrokratická omezení, zdlouhavé a nákladné zakládání a rušení společností, ochrana duševního 
vlastnictví. Body ztrácela Česká republika v oblasti vládních výdajů, které v roce 2010 činily 42,9% 
HDP, deficit státního rozpočtu 6% a veřejných dluh 60%. Problematickou zůstává také korupce, 
neboť podle hodnocení Transparency International z roku 2010 je Česká republika až na 53. místě 
ze 178 hodnocených zemí, s hodnotou indexu 4,6. Itálie dosahuje hodnoty 3,9, což jí odsunulo až na 
67. Místo. Kromě korupce je špatné umístění Itálie způsobeno neúčinným zavedením legislativních 
reforem, zatížeností ekonomiky politickými zásahy, vysokými daněmi, rigidním trhem práce a již 
zmiňovanou korupcí.  
 
Kvalita pracovního života 
Vztah mezi pracovním a osobním životem se nejčastěji vnímá jako poměr mezi pracovním a 
volným časem. Je to o rovnováze, o rovnováze mezi pracovním a osobním životem a o tom jak tato 
rovnováha ovlivňuje kvalitu života. V současné proměnlivé době je důležité hovořit o životní 
rovnováze, neboť ta je předpokladem stability, vysokého pracovního výkonu v zaměstnání a 
spokojenosti v osobním životu. Do této problematiky se může koncentrovat řada témat a záleží jen 
na kritériu, úhlu pohledu, který zvolíme.  
Zvolený úhel pohledu je personalistický, který otázku kvality života řeší z pohledu organizace a 
prakticky se soustředí na problematiku péče o zaměstnance. Vytváření rovnováhy v pracovním a 
osobním životě není námět pouze teoretický, který by se zabýval verbálním cvičením, ale také 
praktická otázka, která má v literatuře bohaté zastoupení a v praxi zaměstnavatelských organizací 
bohaté zkušenosti. Souvisí do značné míry také s aktuální otázkou realizace rovných příležitostí pro 
muže a ženy, neboť se jedná o vytváření souladu mezi pracovním a soukromým životem, 
vytvořením rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi.  

Ukazatel Česká republika Itálie Rozdíl

Svoboda podnikání 69,8 77,3 -7,5 

Svoboda obchodu 87,6 87,6 0,0

Fiskální svoboda 81,0 55,4 25,6

Státní správa 44,8 28,6 16,2

Monetární svoboda 80,0 82,1 -2,1 

Svoboda investování 70,0 75,0 -5,0 

Svoboda finančního trhu 80,0 60,0 20,0

Korupce 65,0 50,0 15,0

Ochrana majetku 49,0 43,0 6,0

Svoboda trhu práce 77,0 44,4 32,6

Průměr 70,4 60,3 10,1

Pozice v rámci žebříčku 28. 87.

Index ekonomické svobody
za rok 2010



V dalším textu je používaná zkratka WLB neboli work-life balance „rovnováha mezi prací a 
životem“, což je právě ten termín, který se používá v západní literatuře pro oblast harmonizování 
soukromého a pracovního života. Současný svět je svět rychlých změn a vývoj razantně mění 
požadavky na zaměstnance. Jsou vystaveni většímu stresu, jsou kladeny vyšší požadavky na jejich 
pracovní výkon, jejich práce je intenzivnější. Vysoké pracovní nároky mohou mít negativní účinky 
nejen na zdravotní stav zaměstnanců, ale také na jejich osobní život. To zpětně ovlivňuje jejich 
pracovní výkon. Vytváří se potřeba, podle aktuálních podmínek, nastolování rovnováhy mezi těmito 
dvěma základními složkami života člověka – zaměstnance. 
WLB znamená, že lidé musí mít kontrolu nad svým pracovním a osobním životem, tj.,  že mají 
určité možnosti rozhodovat kdy, kde a jak pracovat a žít. WLB samozřejmě neznamená statickou 
rovnováhu, ale rovnováhu dynamickou ve smyslu jejího neustálého ztrácení, porušování, získávání 
a nastolování. Dnešní rovnováha je tedy pravděpodobně odlišná od včerejší, zítřejší, atd. 
Podle internetových stránek (worklifebalance.com) se efektivní rovnováha života opírá o dva prvky. 
Za prvé jde o pracovní výkon, výsledek (achievement) a za druhé jde o požitek, potěšení 
(enjoyment). Výkon a potěšení jsou tedy  dvěmi  stranami jedné a téže mince a jednostranná 
preference jednoho nebo druhého vede k životní nerovnováze. 
Intenzivnější zaměření na WLB se objevuje v západních zemích v 70. a 80. letech minulého století, 
ve smyslu toho, že je to také otázka „byznysu“, že je to věc prospěšná oběma stranám – 
zaměstnancům i zaměstnavatelům. WLB můžeme označit za určitý typ personální politiky, neboť 
jejím zaměřením na harmonizování práce a soukromí se zvýší efektivnost provádění řady 
personálních činností – např. výběr zaměstnanců, snížení fluktuace, orientace na flexibilní pracovní 
režimy, atd. 
 
2 NÁSTROJE REALIZACE WLB 
Mezi základní nástroje realizace  WLB patří opatření v oblasti pracovní doby, organizace práce, 
pracovních podmínek, komunikační politice, managementu a rozvoji zaměstnanců. 
 
Pracovní doba 
Zaměstnavatelé se snaží různým způsobem vyrovnat s rostoucím požadavkem flexibility ze strany 
tržního prostředí, což se mj. také projevuje v zavádění nejrůznějších forem flexibilních pracovních 
režimů. Flexibilní pracovní doba umožňuje zaměstnavatelům lepší využívání pracovní síly, 
snižování nákladů, a řadu dalších efektů. Flexibilní pracovní doba zvětšuje podnikatelský prostor. Z 
druhé strany zaměstnancům může umožnit lépe skloubit práci a soukromý život, mohou si rozsah a 
umístění pracovní doby naplánovat podle svých potřeb a sladit s rodinným životem. 
Jaké formy flexibilních pracovních režimů se v praxi nejčastěji vyskytují? Jde především o pružnou 
pracovní dobu, práci na zkrácený pracovní úvazek, práci z domova., časově omezené zaměstnání. 
Některé pracovní režimy lze chápat jako uplatnění flexibility v oblasti pracovní doby (pružná 
pracovní doba, práce o víkendech, roční pracovní doba), jiné lze chápat spíše jako změny ve 
způsobu zaměstnání (práce na částečný úvazek, časově omezené zaměstnání). 
Na flexibilním uspořádání pracovní doby mají zájem zaměstnanci rodin s malými dětmi, rodiny, 
kde pracují oba rodiče, osamělí rodiče, zaměstnanci, kteří pečují o jinak závislé osoby (senioři, 
zdravotně postižené osoby). Přerušení práce z důvodů krátkodobých rodinných událostí, může mít 
pozitivní efekt na odbourání napětí. V případě dlouhodobějšího uvolnění z práce, pokud to 
charakter práce umožňuje, (v době letních prázdnin, z důvodu péče o závislé osoby) je možné 
zavést časový účet. Nastavení pracovní doby podle představ zaměstnanců snižuje rozpory, které 
vznikají mezi prací, rodinou a jejich osobními zájmy. To se projevuje  vyšší loajalitou, užší vazbou 
zaměstnanců na zájmy organizace. 
Flexibilní pracovní doba pomáhá stabilizovat personální výdaje, snížit přesčasovou práci. Atraktivní 
nabídka umístění pracovní doby může snížit fluktuaci a tím snížit náklady na získávání a výběr 
nových zaměstnanců. Prostřednictvím flexibilizačních opatření je možná lepší a smysluplnější 
organizace práce pro zaměstnance i zaměstnavatele. 
 



Organizace práce 
Lze předpokládat, že harmonický partnerský, rodinný život a pracovní angažovanost (rovnováha 
mezi osobním a pracovním životem) je u zaměstnanců na prvním místě. K vytvoření této rovnováhy 
bezpochyby přispívají organizační opatření, která umožňují aktivizovat tvůrčí potenciál lidí v 
pracovním procesu. Jedná se o procesy delegování a rozšiřování pravomocí, obohacování a 
rozšiřování obsahu práce, rotace práce a různé další metody, postupy, případně další různá 
specifická opatření, která umožňují multifukční nasazení pracovní síly v organizaci. 
Měnící se situace na trhu nutí management organizací k novým rozhodnutím, která mění stávající 
organizaci práce. Inovace, nové podmínky vyžadují od zaměstnanců, aby se těmto novým 
okolnostem přizpůsobily. Zde schopnost podávat odpovídající pracovní výkon, resp. schopnost 
přizpůsobit se, determinuje rodinou situaci, která zpětně má vliv na pracovní výkon. Sladění 
rodinného života s probíhajícími změnami v zaměstnání může přispět k vyšší akceptaci změn ze 
strany zaměstnanců a např.zvyšovat ochotu převzít na sebe nové pracovní povinnosti. Jde o 
vytvoření určitého ducha partnerství mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jde o určitou 
„prorodinnou“ organizaci práce, která může zvýšit pracovní nasazení zaměstnanců. 
Nové informační a komunikační technologie umožňují organizacím šetřit čas a náklady. 
Zaměstnancům se nabízí tímto způsobem flexibilnější pracovní podmínky a to jim umožňuje sladit 
požadavky osobního života s pracovním životem. Zatímco dosavadní přístupy k organizaci práce 
byly založeny především na výkonu práce na pracovištích zaměstnavatele, dochází především v 
oblasti IT k přesunu pracovních úkolů k řešitelům, jejichž pracovní místo je zejména domov a 
pracovními nástroje představují počítač, telefon, internet. Teleworking nepředstavuje pevnou formu 
zaměstnání, ale zahrnuje pružný výkon práce z různých míst a v různém čase. Jeho základním 
rysem je právě využívání telekomunikací a progresivních informačních technologií. Jedná se de 
facto o flexibilní pracoviště, která mohou být formou slaďování práce a rodiny. Je to jeden ze 
způsobů, jak zaměstnanci mohou udržet kontakt s prací také v období, kdy potřebují věnovat větší 
pozornost rodině. Práce na dálku se rychleji prosazuje v pružnějších a menších organizacích než u 
velkých organizací, kde má vedení větší problém s udržením integrity zaměstnanců a obává se 
jejich izolace. Teleworking lze vykonávat mnoha způsoby - v rámci běžného pracovního poměru, 
jako osoby samostatně výdělečně činné, pracující z domova, jako podnikatelé. Rozmanitost forem 
teleworkingu (dle smluvních vztahů, vlastnictví prostředků, místa výkonu, času výkonu práce, aj.) 
významně rozšířuje možnosti a flexibilitu pracovních sil i celého trhu práce. 
Vliv teleworkingu na pracovní výkon může být u různých zaměstnanců různý, v zásadě je však 
pozitivní. U zaměstnanců s nižší kvalifikací je práce z domova přitažlivá hlavně z důvodů získání 
větší flexibility, možností volit mezi volným a pracovním časem. U zaměstnanců s vyšší kvalifikací 
může volný časový prostor pozitivně ovlivňovat jejich tvůrčí potenciál. Práce z domova rozšiřuje 
trh práce formou zaměstnávání většího počtu žen s dětmi.  
 
Komunikační politika organizace 
Pokud má personální politika typu WLB úspěšná musí být viditelná její podpora ze strany vedení 
organizace, ale i zaměstnanců. Je důležité, aby zaměstnanci byli informování o tom jaké možnosti 
se jim nabízejí a jak je využít, vytvořit atmosféru, kde je možné hovořit, komunikovat a  vyjádřit 
svoje očekávání. V dlouhodobém horizontu je důležité, aby se komunikační a informační politika 
organizace potvrdila praxí. Vnitřní komunikační politika je směrována do organizace, směrem k 
zaměstnancům a tak jako každá jiná firemní problematika využívá prostředky vhodné pro konkrétní 
zaměstnanecké skupiny nebo konkrétní zaměstnance – formou intranetu, informačními letáky a 
brožurami, články v podnikovém časopise, prostřednictvím externích poradců a vzdělávacích 
seminářů. Důležitá je zpětná vazba, která umožňuje přijatá opatření v oblasti péče o zaměstnance 
vylepšovat.  
Prostřednictví komunikace a konkrétních opatření dává organizace zaměstnancům najevo, že chce 
zohledňovat také jejich zájmy a očekávání. Zároveň se tím stimuluje loajalita a vytváření 
pozitivního vztahů k zaměstnavateli. Co se týká externí komunikace vůči veřejnosti, je jejím 
jednoznačným efektem vytváření pozitivního image organizace jako atraktivního zaměstnavatele a 



tím i vytváření konkurenční výhody na trhu práce, nepřímo i zvyšování konkurenceschopnosti na 
trhu výrobků a služeb. 
 
 
Management organizace 
Nároky na vedoucí pracovníky neustále rostou, zastávají hodně rolí – jsou nadřízení, kolegové, ale 
také rodiče, partneři a přátele. Management organizace může zásadním způsobem přispět k 
myšlence harmonizování pracovního a osobního života a její realizaci v každodenním pracovním 
životě. Jejich pracovní příklad i příklad rodinného života se odráží do podnikové kultury. Rodinná, 
osobní situace ovlivňuje, ať přímo nebo nepřímo, pracovní výkon zaměstnanců a proto je zapotřebí, 
aby vedoucí pracovníci vytvářeli podmínky a přijímali opatření pro harmonizování práce a rodiny. 
V jejich manažerské práci jde také o zohlednění požadavků organizace a potřeb zaměstnanců a 
jejich sladění do funkčního celku. 
Základem pro realizaci personální politiky typu WLB je její akceptace, schválení a podpora 
vrcholovým managementem společnosti, resp. managementem všech úrovní. Zaměstnanci, a to se 
týká také vedoucích zaměstnanců, kteří se cítí být akceptovaní, se snaží podávat dobrý pracovní 
výkon, využívat svůj kvalifikační a manažerský potenciál a dále ho rozvíjet. Cestou, jak rozvíjet u 
managementu WLB přístup je koučing, mentoring, případně vzdělávací semináře. 
 
ZÁVĚR 
Chápání kvality života ve vztahu k ekonomickým ukazatelům je vcelku rozšířené. Z výsledků studií 
týkající se ekonomických svobod vyplývá jejich vysoká korelace s ekonomickým růstem. Platí tedy, 
že čím je vyšší ekonomická svoboda v dané zemi, tím vyšší je její ekonomický růst. Vyplývá to 
hlavně z podmínek, které svobodná ekonomika svým občanům poskytuje. Ovšem vývoj 
ekonomického růstu nepodává žádné informace o vývoji blahobytu v dané zemi. I proto vznikl 
index lidského rozvoje, který upozorňuje na zvyšování ekonomického růstu na úkor kvality života a 
životního prostředí. Tento celosvětový trend potvrdil i francouzský prezident a britský premiér, 
kteří upínají pozornost k ukazateli well-being.  
V rámci vybraných ukazatelů byla hodnocena Česká republika v komparaci s Itálií a s evropskými 
průměry. České republiky má v rámci indexů stabilní postavení podložené zlepšením hodnocení 
oproti loňskému roku ve většině ukazatelů.  Výkonnost České republiky roste, HDP se zvýšilo od 
posledního poklesu ve 2. čtvrtletí roku 2009 o 4,6%. V rámci ukazatele lidské rozvinutosti patří 
Česká republika mezi země s vysokou úrovní rozvinutosti. Dosahuje stejných hodnot v ukazateli 
HDP a HDI, což znamená, že je Česká republika stejně lidsky rozvinuta, jako odpovídá jejímu 
bohatství. Hodnocení ekonomických svobod v České republice je nadprůměrné, ve srovnání s 
celosvětovým, i s evropským průměrem. Nejslabšími ukazateli hodnocenými ekonomickými 
svobodami, jsou vládní výdaje a korupce. V žebříčku zemí sestaveného za rok 2010 obsadila 28. 
místo, Itálie se umístila až na 87. Česká republika byla porovnávána s Itálií, jejíž ekonomika zažívá 
v současné době velké problémy. Itálie je nejzadluženější zemí v Evropské unii. V roce 2010 její 
dluh dosahoval 120% HDP a stále roste. Vláda na situaci reaguje programem úsporných opatření, 
který má vést k vyrovnanému rozpočtu v roce 2013.  Pozice České republiky v rámci dluhu činila v 
roce 2010 38,5% HDP. Program Nečasovy vlády hovoří o vyrovnaném rozpočtu v roce 2016. 
Podobný vývoj potvrzuje i vývoj ratingového hodnocení. Na podzim roku 2011 bylo Itálii sníženo 
ratingové hodnocení. Oproti tomu Česká republika získává pozitivní hodnocení. Je označována jako 
stabilní země, kterou krize v eurozóně ovlivňuje pouze omezeně. Podle agentur nemá problémy s 
financováním, má naopak silnou úvěrovou pozici a zadlužení země nedosahuje ani poloviny 
evropského průměru. 
Teorie Work Life Balance, nebo-li rovnováha mezi prací a životem se zabývá harmonizací těchto 
dvou složek. Výchozím bodem této teorie je kontrola nad svým pracovním a osobním životem, tedy 
určitá možnost rozhodování. Efektivní rovnováha se opírá o dva prvky, pracovní výkon a požitek, 
potěšení – preference jednoho ubírá na celkové rovnováze. 



Mezi základními nástroje realizace politiky WLB patří flexibilní pracovní doba, možnost práce 
z domova, lepší organizace práce - delegování rozšiřování pravomocí. Veškeré možnosti a 
podmínky je podstatné správně komunikovat, jedině tehdy dojde k využívání a správné realizaci 
politiky WLB. Správně provedená komunikační politika stimuluje loajalitu zaměstnanců, vytváří 
jejich pozitivní vztahy k zaměstnavateli a hlavně zvyšuje kvalitu jejich pracovního života.  
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14 PROBLEMATIKA VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 
 
Michal Blahout, Petr Wawrosz 
 
 
ÚVOD 
Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve svém prvním paragrafu 
deklaruje: „Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry 
vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, 
sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti“. Je tomu ale vskutku tak? Jsou vysoké školy v ČR 
vskutku vrcholnými centry vzdělanosti? Uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a pěstují podle 
svého typu a zaměření činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost? Umožňují vskutku v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému 
vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné 
odborné činnosti? Hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při 
pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a pří 
právě mladých lidí pro život v ní? Všechny zde uvedené požadavky by vysoké školy, dle 
vysokoškolského zákona, měly zabezpečovat. Autoři tohoto textu článku se domnívají, že realita je 
poněkud odlišná a že existuje několik barier, proč zmíněné požadavky zůstávají často ve formě 
barier a nikoliv praktické realizaci. V článku se pokoušejí tyto bariéry identifikovat a případně i 
navrhnout možnosti jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.  
V první části práce autoři rozebrali financování vysokého školství, v druhé pak hodnocení vědecké 
činnosti a publikační činnosti pedagogů a ve třetí části práce je rozebrána problematika 
monopolního postavení docentů a profesorů.  
 
 
1 ORIENTACE NA KVANTITU – FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ  
Jedním s nejvýznamnějších problémů je orientace na kvantitu, která je upřednostňována na úkor 
kvality. A to jak z hlediska množství absolventů, tak z hlediska publikační činnosti pedagogů.  
První hledisko, je vysoké množství absolventů, přičemž jen malé množství disponuje opravdu 
kvalitním lidským kapitálem, je zapříčiněno intervencí státu v oblasti vysokého školství. Stát 
podporuje svými subvencemi všechny existující veřejné školy, bez ohledu na to, co trh konkrétně 
potřebuje a tím dochází k pokřivení tržního mechanismu v podobě strukturální nezvěstnosti, při 
které se neslučuje nabídka práce s poptávkou po práci. Na trhu práce sice existuje vysoká nabídka, 
ale struktura požadovaných schopností a kvalifikací (tedy poptávka) je rozdílná od nabízených. 
Pravidla, na základě kterých stát přiděluje veřejným školám peníze, jsou složitá (viz dále v této 
kapitole), není v nich ale dostatečně zohledněna právě skutečnost, zda se absolvent uplatní. 
V důsledku toho dochází k preferenci „lehkých“ vysokých škol, kdy řada osob studuje jen pro to, 
aby získali titul, bez ohledu na to, zda tento titul skutečně zaručí získání odpovídajícího zaměstnání 
(povolání). To ovšem devalvuje hodnotu vzdělání ostatních držitelů titulů, kteří disponují kvalitním 
lidským kapitálem, jelikož zaměstnavatelé nejsou v první fázi schopni rozeznat, který titul je 
kvalitnější, respektive, který uchazeč o zaměstnání s titulem má pro zaměstnavatele výhodnější 
strukturu a tak postupují se všemi stejně. Proto je obtížné se i pro ty schopné, kteří nemají sociální 
kapitál, se prosadit a ukázat své znalosti.  
 
Zastavme se zde podrobněji u problematiky, jak jsou veřejné školy financovány. Klíčovým 
dokumentem jsou Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které lze získat na webových stránkách tohoto 
ministerstva. V úvodu se konstatuje35, že: „Podle těchto Pravidel pro poskytování příspěvku a 
dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „Pravidla“) 

                                                           
35 Vycházíme z pravidel platných pro rok 2013, která byla zveřejněna 25. 1. 2013.  



se postupuje při poskytování a) příspěvku na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 
inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost veřejným vysokým školám (dále „příspěvek“) podle § 
18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o vysokých školách“), b) dotací 
veřejným vysokým školám (dále „vysoké školy“) podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále 
„dotace“), na rozvoj vysoké školy (dále „dotace na rozvoj“), nebo na ubytování a stravování 
studentů. Pro naše potřeby je důležitý zejména Rozpočtový okruh I, zaměřený na institucionální 
financování vysokých škol. Pro výpočet peněžních prostředků je důležitý počet studentů ve 
studijních programech, který se stanovuje prostřednictvím ukazatele A. Tento ukazatel je 
definován:  
„Ukazatel A je rozpočtovým ukazatelem, který kvantifikuje výkony vysokých škol se zaměřením na 
typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, 
počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti i náročnost této tvůrčí činnosti.“ 36 
Z definice je zřejmé, že se zohledňují tři základní kritéria. Těmito kritérii jsou ekonomická 
náročnost studijního programu prezentována prostřednictvím koeficientu ekonomické náročnosti 
(dále jen KEN), dále pak počet studentů a dosažené výsledky. KEN je stanoven následujícím 
způsobem:  
„Každému akreditovanému studijnímu programu je přiřazen KEN. KEN zohledňuje rozdílnou 
ekonomickou náročnost jednotlivých studijních programů (jde o relace mezi studijními programy, 
ne o skutečnou ekonomickou náročnost v absolutní hodnotě); standardní řada KEN má tyto 
hodnoty: 1,00; 1,20; 1,65; 2,25; 2,80; 3,50; 5,90. 
V případě nově vzniklého studijního programu posoudí ministerstvo jeho ekonomickou náročnost a 
přiřadí mu jeden ze standardní řady KEN, který nejlépe vystihuje náročnost programu. Pokud je 
studijnímu programu prodloužena akreditace, aniž by se podmínky realizace studijního programu 
změnily, zůstává KEN beze změn.“37 
V samotné definici je zmíněno, že se nejedná o skutečnou ekonomickou náročnost daného 
studijního programu, ale pouze o relaci jednotlivých studijních programů. Tedy nezáleží na samotné 
náročnosti programu, ale na komparaci s ostatními studijními programy. Můžeme z toho tedy 
vyvozovat, že nějaké obory mohou být nadhodnoceny a jiné podhodnoceny. Pokud by mezi obory 
přibyl nový, který by byl mnohem ekonomicky náročnější, než stávající obory, byl by zařazen do 
nejvyšší hodnoty KEN.  Pokud by byl akreditován další obor s menší ekonomickou náročností, byl 
by po srovnání zařazen do menšího KEN, než v případě, kdyby byl akreditován před vznikem 
daného náročného oboru. Z toho vyplývá, že v jednom z případů by byl buď nadhodnocen, či 
podhodnocen. Z odstavce 18 potom vyplývá, že nově akreditovaný program by byl zařazen v jiné 
skupině, jelikož se změnila hodnota relace, než obor, který byl akreditován před touto změnou, i 
když jejich reálná ekonomická náročnost bude stejná.  
Dalším kritériem je stanovení počtu studentů, který vychází zejména z dlouhodobého záměru 
ministerstva:  
„Počet studentů zahrnutých do výpočtu ukazatele A vychází ze strategie ministerstva pro oblast 
vysokoškolského vzdělávání (dlouhodobý záměr ministerstva) a z dalších skutečností, které mohou 
mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdělávání. Ministerstvo stanovuje 
počty studentů, které jsou rozhodné pro výpočet ukazatele A. Nejedná se však o omezení práva 
vysoké školy rozhodovat o počtu přijatých studentů, pouze o stanovení údaje, se kterým bude 
ministerstvo při výpočtech pracovat.“38 
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„Mezi cíle ministerstva vyplývající z dlouhodobého záměru ministerstva a ovlivňující ukazatel A, 
patří snaha o to, aby: 
a) podíl poprvé zapsaných do celého terciárního vzdělávání v ČR z odpovídající věkové 
kohorty byl do roku 2015 zachován přibližně do dvou třetin populace odpovídajícího 
věku; 
b) podíl absolventů bakalářských studijních programů, kteří pokračují ve studiu v navazujících 
magisterských studijních programech, tvořili v systému českého vysokého školství nejvýše 50 %. 
Konkrétní podíl se však u jednotlivých vysokých škol 8 a v jednotlivých oblastech vzdělávání může i 
výrazně lišit v závislosti na jejich celkové profilaci a charakteru uskutečňovaných studijních 
programů.“39 
 
Důležitým zjištěním je, že ministerstvo stanovuje počty studentů, které jsou rozhodné pro výpočet 
ukazatele A, na základě kterého jsou školy financovány. Počet stanovený ministerstvem sice není 
pro školy závazný, ale nepřímo tím určuje počet přijatých studentů, jelikož školy, pokud jednají 
racionálně, přijmou takový počet studentů, aby se od ministerstva příliš nelišil. Počet studentů 
stanovených ministerstvem se pak nazývá limitní počet studentů a je porovnávám s přepočteným 
počtem studentů, tedy skutečným počtem studentů očištěných o studenty, co nestudují ve standardní 
době studia, či jsou samoplátci. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se pak řeší následovně:  
„a) v případě, že je přepočtený počet studentů (Př) větší než limitní počet studentů (L),nebo je mu 
roven, použije se pro další výpočet limitní počet (když Př ≥ L pak L), 
b) v případě, že je přepočtený počet studentů menší než limitní počet nejvýše o 10 %,použije se pro 
další výpočet limitní počet (když (L-0,1L) ≤ Př< L pak L), 
c) v případě, že je přepočtený počet studentů menší než limitní počet o více než 10 %,použije se pro 
další výpočet přepočtený počet studentů zvýšený o 10 % limitního počtu(když Př< (L-0,1L) pak 
(Př+0,1L)),“40 
„Ukazatel A, tedy finanční prostředky pro jednotlivé vysoké školy odvozené od počtu studentů 
ve studijních programech, se vypočítá pro každou vysokou školu jako podíl normativního počtu 
studentů započteného do financování této školy na celkovém normativním počtu studentů 
započtených do financování všech vysokých škol. Tento podíl pak odpovídá podílu vysoké školy na 
finančních prostředcích alokovaných pro ukazatel A rozpočtu vysokého školství v daném 
rozpočtovém roce. Normativní počet studentů se pro účely výpočtu ukazatele A dané vysoké školy 
stanoví jako součet součinu celkového přepočteného počtu studentů započteného do financování v 
jednotlivých kategoriích B1, M1, N1, P1 a SP2+ a průměrného váženého koeficient u ekonomické 
náročnosti v těchto kategoriích.“41 
Z výpočtu ukazatele A, především potom na základě stanovení celkového přepočteného počtu 
studentů započteného do financování vyplývá několik implikací. Pokud je o nějaký obor zájem 
větší, než je limitní počet stanovený ministerstvem, tak daná škola nepřijme výrazně větší počet 
studentů, než je limitní počet, i kdyby zájem ze strany studentů byl, jelikož by na ně nedostala 
finance. Nepřijatí studenti, kteří přesto mají zájem o vysokoškolské vzdělání, pak budou studovat na 
jiných oborech, které mají volnou kapacitu, i když nejsou tak potřeba. Tím sice stát splní jeden ze 
svých cílů, aby počet zapsaných studentů byl dlouhodobě do dvou třetin populace odpovídajícího 
věku, ale nebudou alokováni podle odpovídajícího zájmu o dané obory, ale tak, aby celkový počet 
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studentů byl rovnoměrně alokován mezi všechny státní školy, což bude v důsledku vyvolávat 
v některých oborech nedostatek, v jiných přebytek a zvýší se strukturální nezaměstnanost.  
 
Posledním kritériem jsou dosažené výsledky. Tyto výsledky jsou měřeny prostřednictvím 
indikátorů kvality:  
„Devět indikátorů kvality a výkonu, které se využívají na podporu diverzifikace vysokého školství a 
profilace jednotlivých vysokých škol, je uvedeno níže v tabulce. Výsledky jednotlivých vysokých škol 
v každém indikátoru jsou zjišťovány jako podíl na celkových výkonech všech vysokých škol (které 
daný typ studia mají akreditovaný), s výjimkou případů vyplývajících ze specifických přístupů (viz 
článek 12). Výpočet se provádí zvlášť pro bakalářské, dlouhé magisterské, navazující magisterské a 
doktorské studium. V závislosti na dosažených hodnotách indikátorů kvality a výkonu může počet 
studentů každé vysoké školy oproti základně, se kterou vstupovala do výpočtu, vzrůst, klesnout nebo 
zůstat na stabilní úrovni.42 Důsledkem uplatnění indikátorů kvality a výkonu v ukazateli A je 
přerozdělení počtu studentů ve prospěch vysokých škol s lepšími výsledky v daných kategoriích (B1, 
M1, N1, P1).“43 
 
 
 
Tabulka číslo 1: Indikátory kvality a výkonu vysokých škol 

 
Zdroj: Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Z výše představené definice plyne, že stát vezme každé škole z bakalářského stupně 5 %. 
Magisterského 10 % a doktorského stupně 20 % studentů. Tyto studenty pak přerozdělí mezi 
všechny školy, podle indikátorů kvality a výkonu. Nejedná se o fyzické přerozdělení studentů, 
pouze o papírové přesunutí studentů kvůli finančnímu hodnocení. Tedy lepší škola má pro výpočet 
svého financování větší počet studentů, než reálně má. Lépe hodnocené školy jsou pak financovány 
na úkor těch hůře hodnocených, ale na reálný počet studentů to vliv nemá, přičemž samotná kritéria 
hodnocení kvality jsou sporná, čemuž se věnuje následující odstavec. Zároveň určování kvality trpí 
stejným nedostatkem, jako určování KEN. Tímto nedostatkem je vzájemná komparace oborů na 
jednotlivých školách, kdy úspěch jednoho snižuje hodnocení druhého. Pokud by daný obor na jedné 
škole získal výrazný úspěch, tak by dané obory na jiných školách byly ve srovnání s ním hodnoceny 
hůře, než když by daného výsledku nedosáhl, přestože by jejich výsledky byly reálně stejně 
hodnotné v obou dvou případech. Dané školy by pak v prvním případě dostaly méně, než v druhém. 
Tento instrument by do jisté míry mohl podporovat konkurenci mezi školami, ale například takové 
inovace se nedají dostatečně plánovat.  
 
Sporná jsou i jednotlivá kritéria hodnocení vysokých škol. Prvním z nich je hodnocení výsledků 
výzkumu, vývoje a inovací, které jsou evidovány v rejstříku informací o výsledku (RIV) Tomu to se 
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tělovýchovy, článek 11 
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podrobněji věnuje následující kapitola. Co se týče hodnocení výsledků umělecké činnosti, její 
kvalita je subjektivní pojem. Objektivně lze měřit pouze její kvantitu, nikoliv kvalitu. Kritérium 
Vlastní příjmy udává podíl vysoké školy na výši vlastních příjmů všech vysokých škol. Do 
vlastních příjmů jsou zahrnuty výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a 
ztráty pod názvem „Tržby z prodeje služeb“. Toto je poměrně zvláštní kritérium, které ve své 
podstatě říká, že čím více je škola schopná zajistit samofinancování, tím více dostane ze státního 
rozpočtu. Podobně je na tom i kritérium samoplátci. Kritérium zahrnující kvalifikační strukturu 
akademických pracovníků bere v potaz pouze počty docentů a profesorů působících na dané vysoké 
škole, ovšem už nezohledňuje jejich kvalitu, ani zapojení. Přičemž už samotné udělování těchto 
titulů je rozporuplné, čemuž se věnuje práce dále. Kritéria zahraničních studentů a studentů 
v mobilních programech jsou jediná kritéria, která autoři práce považují za relevantní, jelikož 
indikují zapojení českých vysokých škol na mezinárodní úrovni, včetně jisté formy prestiže, pokud 
jsou naše školy preferovány u studentů z cizích zemí.  
 
Tím, že stát udržuje své monopolní postavení, vytváření bariéry vstupu a nedovoluje vstupu tržního 
mechanismu do oblasti vysokého školství. Soukromé školy jsou pak nuceny působit na okraji a 
dělat kompromisy v zájmu zajištění své existence, což nadále snižuje jejich možnost konkurence a 
tyto školy pak musí dávat přednost kvantitě, před kvalitou. Jak víme z reálné ekonomické praxe, tak 
soukromý sektor je efektivnější, než stát ve všech oblastech, které je schopen zajistit. Tedy se lze 
domnívat, že pokud by byla soukromým vysokým školám dána šance konkurovat státním školám, 
tak by byly efektivnější, než státní a dokázaly by pružněji reagovat na potřeby trhu, než školy státní, 
které jsou zvýhodněny dotacemi od státu. Soukromé školy sice působí na stejném trhu, jako školy 
státní, ale nejsou schopny jim opravdu konkurovat a to díky tomu, že na státních školách nepožadují 
školné. Pokud bude mít student na výběr, zda platit, či neplatit, tak si pochopitelně vybere možnost 
neplatit. Takže na státní školy půjdou ti schopnější studenti, kdežto pro ty méně schopné, které se 
nedostanou z kapacitních důvodů na státní školy, musí využít služeb soukromého školství. Státní 
školy tak nejsou lepší, díky lepší úrovni poskytovaného vzdělání, ale díky tomu, že přednostně 
získávají lepší studenty. Pokud by byly podmínky stejné, tedy přibližně stejné školné, tak by si ti 
lepší studenti volili soukromé školy, protože by byly efektivněji řízeny a lépe by reagovaly na nové 
trendy a změny poptávky na trhu práce.  
 
 
2 ORIENTACE NA KVANTITU – HODNOCENÍ VĚDECKÝCH VÝSLEDKŮ  
Dalším výrazným problémem uplatňování kvantity, před kvalitou je publikační činnost pedagogů. 
Tato činnost je hodnocena prostřednictvím pravidel stanovených radou vlády pro výzkum a vývoj, 
s názvem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 
ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“44. Metodika se relativně často mění, pro 
účely tohoto textu budeme vycházet ze zde uvedeného aktuálního dokumentu, který lze stáhnout ze 
stránek www.vyzkum.cz. Jak je zřejmé z názvu, tak cílem metodiky je nějakým způsobem posoudit 
výsledky vědecké a výzkumné činnosti.  Hned v úvodu metodika konstatuje: „Metodika hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen 
„metodika“) je platná pro roky 2013, 2014 a 2015. Po roce 2015 by měl být vytvořen a zaveden 
nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Tato metodika si při zachování 
kontinuity klade za cíl odstranit některé kritizované nedostatky stávajícího sytému hodnocení 
výsledků, které způsobují neefektivitu ve financování výzkumu. Na rozdíl od předchozích metodik 
však neobsahuje explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory určené na rozvoj 
výzkumných organizací (VO). Metodika v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona tvoří 
pouze jeden z podkladů, za kterých vychází RVVI při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast 
VaVaI.“ Metodika tak otevřeně přiznává, že způsob hodnocení je problematický, dočasný a navíc 
výsledky, které jsou podle metodiky dosaženy, nemusí dostatečně zohlednit skutečnost, zda žadatel 

                                                           
44 Často se této metodice říká poněkud hanlivě „kafemlýnek“.  

http://www.vyzkum.cz/


získá nárok na peníze ze státního rozpočtu. To ovšem nestimuluje jednotlivé subjekty, aby podle 
metodiky postupovaly. Naopak je to stimuluje, aby hledaly další cesty, jak si podporu zajistit včetně 
systému osobních známostí, případně i klientelismu, a dalších forem korupce.  
Hodnocení obsažené v metodice je poměrně komplikované a jeho detailní popis přesahuje možnosti 
tohoto textu. Obecně však platí následující (viz Münich 2013a):  
- Metodika hodnotí pouze výsledků výzkumu. Nejde tedy ani o hodnocení přínosů výsledků 
ani o hodnocení fungování výzkumných organizací. Nejde tedy o institucionální hodnocení v 
pravém slova smyslu. 
- Hlavním smyslem metodiky je převést výsledky na body a ty na peníze. 
Stále tedy dochází k tomu, že jednotlivé vědecké instituce (tedy nejen vysoké školy, ale i další 
vědecké instituce) jsou stimulovány k tomu, aby výsledků výzkumu přinášely co nejvíce. Přínosy 
výsledků nejsou hodnoceny, takže není nastaven stimul, aby výsledky opravdu sloužily ve prospěch 
lidstva. Naopak mnohé výsledky jsou do hodnocení zařazeny jen proto, aby si příslušná instituce 
zajistila více peněz, respektive aby vzrostla pravděpodobnost, že peníze dostane. Podle platné 
metodiky by největší váhu při hodnocení měly mít následující výstupy (poněkud zjednodušeně 
řečeno v následujícím pořadí od nejlepšího po nejhorší):  
- článek v odborném periodiku (výsledku J) s vnitřním členěním: 
-- Jimp - článek v časopise evidovaném ve Web of Science (dále jen WoS), 
-- JSC - článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS, který není evidován ve WoS, 
-- Jneimp - článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH, který není evidován ve WoSani ve 
SCOPUS, 
-- Jrec - článek v českém recenzovaném časopise, který není evidován ve WoS, SCOPUSani v 
ERIH; 
- odborná kniha (druh výsledku B); 
- kapitola v odborné knize (druh výsledku C); 
- článek ve sborníku (druh výsledku D) 
Výsledky druhu B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a druhu výsledku Jrec (článek v 
odborném recenzovaném periodiku) by měly být dále předmět odborného posouzení (tzv. druhý 
pilíř hodnocení). Münich (2013b) však upozorňuje, že se bude hodnotit malinký počet výsledků, 
takže úsudky o kvalitě výzkumné instituce budou zatíženy velkou chybovostí. Dále se bude brát v 
úvahu pouze vědeckou kvalitu a ne ekonomické a společenské přínosy výsledků. Měřítka 
hodnocení výsledků ve druhém pilíři jsou navíc nastavena jak relativně (vůči sobě navzájem) tak 
absolutně (vůči světovým standardům). Je nejasné, jak se s touto neurčitostí zahraniční hodnotitelé, 
kteří by měli hodnocení provádět, vyrovnají.  Mimo hodnocení zůstávají články zveřejněné ve 
světových databázích (zejména impaktované články). Zkušenosti z minulých let však říkají, že do 
hodnocení jsou jako impaktované články dávány i texty, které impaktovanými ve skutečnosti 
nejsou. Podobně jsou za odborné knihy vydávány nejrůznější pseudopublikace apod. Münich 
(2013c) jasně popisuje, k čemu daný systém vede: „Verifikace letos zatím pomalu ale jistě spějí k 
podobnému nezdaru jako loni, předloni a před-předloni. Hrozí, že vítězem letošního jackpotu 
loterie kafemlejnek se opět stanou ti, kteří neztratili nervy a do kafemlejnku nahlásili věci jako: 
neexistující články v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech, nekrology, reportáže z otevření 
pečovatelských domů, stručné životopisy vědců, atp. jako vědecké články, skripta a další učební 
texty, popularizační knížky pro veřejnost, spisy zemřelých vědců, n-tá vydaní knih,  příručky pro 
učitele základních škol, podnikatele nebo kominíky, … Odhaduji, že stát tak v některých 
společensko-humanitních oborech vyhazuje 20 až 30 procent veřejné institucionální podpory 
výzkumu komínem. Uvážíme-li, že většina zbylé podpory v těchto oborech se vysokým školám 
rozděluje podle prostého počtu vědeckých výsledků paušálně bez ohledu na jejich kvalitu, máme 
další vysvětlení toho, proč je na tom společensko-humanitní výzkum na českých vysokých školách 
stále tak špatně.“ Je přitom naivní trpět iluzí, že verifikace je nějakou prioritou. Münich (2013c) 
pokračuje: „V minulých letech vše probíhalo cca následovně. Na verifikace bylo dlouho dost času a 
nikdo nic moc neřešil. Ani nebyli lidé na jejich řádné zorganizování (šetřilo se...). Záhy se k 
překvapení v Radě zjistilo, že je třeba urychleně napočítat kafemlejnkové body, aby ministerstvo 



školství mohlo (spíše umělo) rozdělit miliardy státní podpory mezi vysoké školy. V časové tísni se 
nad (ne)verifikacemi v Radě mávlo rukou a body se přidělily skoro všemu, včetně nevědeckého 
smetí. Nezávazně se slíbilo, že příště se verifikace opravdu, ale opravdu už udělají pořádně, podle 
hesla, "slibem neurazíš"!“ 
 Existující systém v důsledku způsobuje to, že se publikace vyžadují jak divé a tak je lepší 5 
průměrných článků, než 1 hodnotně nadprůměrný a tak lidé jezdí na konference a píší články proto, 
aby něco publikovali, ale nikoliv aby sdělili myšlenku. To je vidět na většině konferencích. 
Člověka, který zrovna prezentuje, skoro nikdo neposlouchá a dotazy jsou pak minimální, popřípadě 
mimo jádro problému, kdy je vidět, že tazatel náhodou našel něco, na co může reagovat, a tak to 
udělá. Většina příspěvků nepřichází s novou myšlenkou a jejich forma je jen popisná, kdy pisatel 
jen popisuje empiriku a případně přidá komentář. Tento jev není způsobem pouze 
upřednostňováním kvantity před kvalitou, ale také vytvářením bariér vstupu a investování do 
pozice. Důvod, proč systém funguje tak jak funguje, je podle našeho názoru jednoduchý: orientace 
na kvalitu je v zájmu řady osob. Tyto osoby vytvářejí mocnou lobby, v jejímž zájmu je, aby daný 
systém pokračoval, přičemž si dokážou pokračování zajistit. V terminologii Valenčík (2012, 2013) 
můžeme danou lobby označit jako jednu ze struktur založených na vzájemném krytí obecně 
přijatelných zásad. Nejedná se o pevnou skupinu lidí, členy dané skupiny spojuje zájem na co 
nejméně jasných a co nejvíce měkkých kritériích z hlediska hodnocení jejich vědecké činnosti. 
V rámci tohoto zájmu se dokážou dohodnout (v terminologii Valenčík (2012, 2013) vytvořit „jádro 
vyjednávání vlivu“), ovlivnit osoby, které o metodice rozhodují, případně dosadit sebe nebo své 
zástupce na příslušná místa. Nejasná a měkká pravidla potom rovněž vedou k tomu, že ti, kdo se 
snaží o skutečně poctivou vědu, mohou daná pravidla porušovat, respektive se s nimi dostávají do 
konfliktu. Pokud o pravidlech rozhodují osoby nějakým způsobem spojené se zde zmíněnou 
strukturou, stávají se poctiví vědci na těchto osobách závislí, snadněji vydíratelnými a nemusí mít 
zájem proti existujícím pravidlům bojovat. Jinými slovy, zde chceme říci, že ke změně stávajícího 
stavu nestačí jen změna pravidel hodnocení vědy a výzkumu, ale zejména omezení síly námi 
popisovaných struktur.  
 
3 BARIÉRY VSTUPU DO ODVĚTVÍ A INVESTOVÁNÍ DO POZICE NA VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH 
Dalším výrazným problémem vysokého školství je investování do pozice prostřednictvím vytváření 
bariér vstupu. Tento jev se týká získávání vědeckých a pedagogických titulů. Je důležitější forma, 
než obsah. Tedy náležitosti jsou pro publikaci důležitější, než myšlenkový obsah daného příspěvku. 
Příspěvky jsou mnohem častěji vraceny z důvodu nepoužití požadované formy citace, či jiných 
náležitostí, než s věcnými připomínkami. Jako příklad lze uvést teoretické zaslání příspěvku do 
impaktního časopisu bez použité literatury. Daný autor by nevyužil žádné externí zdroje, ani by 
nevyužíval cizí práce, takže by je nemusel citovat. Přesto by daný článek měl myšlenkovou 
hodnotu. Takový článek by nebyl přijat jen pro absenci použité literatury. Pokud ji daný autor 
doplnil se slovy, že omylem článek poslal bez daného seznamu, tak by byl článek přijat, i když by 
doplněnou literaturu při psaní příspěvku nepoužil, ani z ní nevycházel. Stejně hodnotný článek by 
jednou přijat nebyl a jednou byl, přesto jeho hodnota by byla v obou případech stejná. Praxe je 
taková, že většina lidí napíše příspěvek a pak tam vkládá citace a shání literaturu, která je z dané 
oblasti, aby ji mohl uvést do použité. Nejde o to literaturu nevyžadovat, ale nesmí se stávat, že bude 
vyžadována v určitém počtu a stane se tak normou, pro určování kvality práce. Tím se do jisté míry 
podporuje i plagiátorství. Práce, která má jen 2 použité literatury může být stejně kvalitní, jako 
práce, co má 20 položek v seznamu použité literatury. Možná i více, jelikož je daná více původní. 
V akademické obci je velká fixace na použité zdroje a tak jsou často citovány beze smyslu a bez 
účelu. Lidé napíšou práci a pak shánějí citace a literaturu, kterou dali do použité literatury i když tu 
knihu nikdy nedrželi v ruce. Ale to už je problém od bakalářských pracích, kde jsou studenti nuceni 
opisovat pasáže, jen aby tam něco bylo, a to se pak přenáší i na vyšší úrovně. Citace jsou relevantní, 
kdy se pisatel odkazuje na názor jiného autora, který buď podporuje jeho tvrzení, má stejný názor, 
nebo je s ním v rozporu a na daný rozpor reaguje. Stejně tak formy uvádění citací. Buď do 



poznámky pod čarou, kde ale musí být i irelevantní náležitosti a autor může být pokárán za špatnou 
čárku. Účelem odkázání na původ využité citace je rozpoznání díla, ze kterého bylo citováno. 
K tomu v podstatě stačí pouze ISBN, ale pro lepší přehlednost by mělo být doplněno o název práce, 
jméno autora a stranu. Všechny ostatní informace jsou zbytečné. Stačí, když v plné formě budou 
uvedeny v seznamu použité literatury. Nebo druhý způsob, v závorkách v textu, který zase neříká 
nic a jen překáží. Nedej bože, když se na jedné škole používá první způsob a na další druhý způsob. 
Pak často nastává problém, kdy jedna škola nevezme na konferenci věci s citacemi druhým 
způsobem, či ho vrátí, což je zase zbytečná komplikace. Další příklad je z USA, kdy tamní profesor 
politologie, Daniel W. Drezner z Chicagské university, vysvětlil své teorie prostřednictvím děje 
z fantasy seriálu Hra o trůny z produkce stanice HBO.45 V našem prostředí by takovýto příměr 
shodil celou práci i její myšlenku. Přičemž pokud daný příměr nejlépe vystihuje jeho myšlenku, je 
správné ho použít k vysvětlení. Důležitá je myšlenka, nikoliv forma.  
Veškeré bazírování na náležitostech je jistá forma investování do pozice, kdy tyto zbytečné a 
přehnané nároky snesou jen určité typy lidí, kteří pak systém ovládají a mají stejné myšlení a 
názory, jako ti, co tyto bariéry vytvářejí. Převážně se jedná o lidi, kteří studovali a působili ještě za 
minulého režimu. Mají hluboké znalosti v daném oboru, ale již nejsou schopni přijímat nové 
myšlenky, či jiný pohled na věc, popřípadě se účastnit konstruktivních diskuzí, tedy takových, kdy 
jde o nalezení pravdy, nikoliv prosazení svého názoru. Tyto lidé jsou často na vysokých postech a 
využívají svého lukrativního postavení, aby získali převahu v akademických sporech a prosadili 
svůj názor. Tento jev je zapříčiněn nastavením vysokého školství, která je ve státních rukách a tak 
vysokoškolští pedagogové v podstatě státními úředníky a jako takoví se tak i chovají. Nepodléhají 
konkurenci a proto je pro ně snadné a žádoucí udržovat status quo, jelikož změna by mohla ohrozit 
jejich lukrativní pozice. Pokud se nějaká konkurence objeví, například ze strany veřejného sektoru, 
či prostřednictvím nové generace, tak se buď musí přizpůsobit a tedy stát se součástí daného 
systému, nebo je odsunuta na okraj, což není zase tak obtížné, jelikož zbytečných náležitostí je 
tolik, že každý udělá nějakou chybu, popřípadě kdykoliv je možnost zpochybnit odbornost, což je 
se snadno udělá z pozice mocenského monopolu. Pokud se například doktor pustí do sporu ohledně 
teorie s profesorem, tak se prosadí profesor, už jen proto, že je profesorem, bez ohledu na to, kdo 
má pravdu.  
Tituly docentů a profesorů jsou získávány na základě posouzení komise, která má dle zákona 
následující složení: „Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných 
představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři 
členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení 
koná.”46 Jistě se jedná o snahu diverzifikace rozhodovacího procesu o udělení příslušného titulu na 
více škol tak, aby o jeho přidělení nerozhodovala sama daná škola, jelikož se dá domnívat, že by při 
schvalování nebyla objektivní a upřednostnila by svoji potřebu docentů a profesorů kvůli garanci 
oborů. Na druhou stranu ale tento systém podporuje vznik klientelismu, kdy si školy v těchto řízení 
vycházejí vstříc, aby jim to bylo oplaceno 
Problém nastává i v oblasti hodnocení jednotlivých pedagogů, kdy hlavním kritériem je publikační 
činnost hodnocená prostřednictvím kafemlejnku. Ten ovšem nezohledňuje schopnosti daného 
pedagoga v oblasti výuky. Každý člověk je rozdílný, někdo je dobrý v publikování, ale výuka není 
jeho silnou stránku, jiný to má naopak. Je schopen studentům látku podat tak, že ji dobře pochopí a 
tím získají lepší znalosti, než když se jim dostane suchého odborného výkladu, který sice je dle 
normy a drží se osnov, ale je těžko uchopitelný. Druzí zase zvládnou látku skvěle vysvětlit, ale 
v oblasti publikování nejsou tak úspěšní, třebas i proto, že se zadrhnou nad zbytečnými 
náležitostmi. Pokud jsou nuceni publikovat ve stejné míře, jako ti, kteří v této oblasti mnohem 
schopnější a naopak tito zase se věnovat ve stejné míře výuce, tak vznikají velké náklady obětované 
příležitosti pro obě strany a systém není tak efektivní, jak by mohl být. Specializace vede ke zvýšení 
hranice produkčních možností, tedy pedagogům by mělo být umožněno soustředit se na ty oblasti, 
                                                           
45D. W. DREZNER; Ideas, identity, and Game of thorn; Foreign Policy 
46 Zákon číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) § 72 
odst. 5 



kde mají největší mezní produkt práce, což by znamenalo jak kvalitnější publikace, tak lepší výuku. 
Tento jev vychází z definice akademického pracovníka obsaženého v zákoně o vysokých školách 
„Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí 
pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.”47 Z citace je patrné, že zákon vyžaduje, 
aby akademický pracovník zastával jak pedagogickou, tak vědeckou činnost bez ohledu na to, pro 
co má absolutní výhodu.  
Pokud škola bude hodnotit pedagogy pouze prostřednictvím kafemlejnku, tak budou sice převládat 
pedagogové, kteří mají vysoký publikační index, ale ve výuce nejsou tolik schopní. Jsou to 
povětšinou akademikové, kteří získali vysoké tituly, jelikož sám titul napomáhá k častějšímu přijetí 
k publikaci. Jedná se tedy klasické akademiky, kteří upřednostňují formu nad obsahem. Studenti 
jsou pak nuceni učit se látku bez pochopení. Takový pedagog v podstatě nahrazuje učebnici, kdy 
sice přednese informace, ale již nepomůže v ohledu pochopení. Takový pedagog pak vyžaduje 
přesné znění látky, a pokud se student pokusí danou problematiku vysvětlit svými slovy, či využít 
příkladu, tak se setkává s nevolí. Osobně jsem se setkal s několika pedagogy, co mě zarazili, když 
jsem začal problém vysvětlovat a chtěli přesnou definici. V současné době moderních technologií je 
velmi snadné si informaci během chvilky nalézt, dříve tomu tak nebylo, a pokud byla informace 
potřeba, jediný způsob, jak ji v daném okamžiku mít k dispozici bylo znát ji. Moderní technologie 
nám ale umožňují najít informaci přímo na místě v řádu minut. Problém často nastává v případě 
pochopení, protože znalost a schopnost použít informaci jsou rozdílné pojmy. Dříve bylo nutné 
upřednostňovat znalosti a míra pochopení a využití pak záležela na schopnostech jednotlivce. 
V dnešní době se již výuka může zaměřit na pochopení znalostí, tedy nikoliv zkoušení ze získání 
znalostí, ale zadávání úkolů, ke kterým studenti znalosti budou muset dohledat a svůj závěr 
vyargumentovat.  
 
ZÁVĚR 
Problematika správného fungování vysokého školství je velmi významným bodem ve strategickém 
rozvoji státu. Jen kvalitní vysokoškolské vzdělání napomáhá efektivnímu rozvoji inovační činnosti 
státu, bez níž by si stát nemohl udržet svoji konkurenceschopnost. Tato oblast je důležitá zejména 
pro státy Západního světa, jelikož nemohou konkurovat levnou pracovní silou a tak jejich snaha 
musí být zaměřena na udržení technologického náskoku, který lze zajistit jen prostřednictvím 
efektivního fungování vysokého školství.  
Autoři práce shledávají současný stav vysokého školství v České republice za ne zcela efektivní. 
Tento jev je dán zejména monopolním postavením státu v poskytování vysokoškolského vzdělání, 
které se projevuje způsobem financování, jež jednoznačně preferuje veřejné vysoké školy. Ty 
potom mohou nabízet vzdělání prostřednictvím dumpingových cen. Za nejvýznamnější problémy, 
které snižují efektivnost vysokoškolského vzdělávání, autoři považují špatný způsob financování 
vysokých škol, kdy nedochází k pružné reakci systému na změny poptávky na trhu práce. Dále pak 
orientace na kvantitu, místo kvalitu v oblasti publikování a vědecké práce a v neposlední řadě 
monopolní postavení docentů a profesorů, které napomáhá k vytváření struktur založených na 
vzájemném krytí a investování do pozice.  
 Pokud nějaký statek dokáže veřejný sektor zajistit v potřebné míře a kvalitě, tak by mu to stát měl 
umožnit, jelikož ve svém počínání bude soukromý sektor efektivnější, než ten veřejný. Cestou 
k zajištění vysokého školství soukromým sektorem by bylo odstranění dumpingových cen a 
zavedení školného i na veřejných školách, popřípadě reformovat veřejné školy na nestátní podniky, 
nejlépe obecně prospěšné společnosti v čele s vědeckou radou. Tento krok může být vnímán jako 
nesociální, či další vytváření bariér pro získání vzdělání u méně majetných občanů. Řešit se to dá 
prostřednictvím odložené ceny, která byla zavedena v Austrálii a slaví tam velký úspěch. Byl by tak 
položen základ stejných podmínek pro všechny, stát by snížil své výdaje a vysoké školy by se staly 
vskutku nezávislými institucemi.  
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15 KE KVALITĚ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (R) 
 
Vladislav Pavlát 
 
Abstrakt 
Stať se zabývá vybranými prvky systému sledování a hodnocení kvality vysokoškolského 
vzdělávacího systému a některými jeho problematickými stránkami při jeho aplikaci na 
společenskovědní disciplíny (s omezením na prostor EU). První část stati pojednává o východiscích 
a komponentech systému hodnocení včetně stručné rekapitulace principů boloňského procesu. 
Druhá část obsahuje poznámky k systému akreditací. Ve třetí části se autor zabývá otázkou 
stanovení pořadí vysokých škol a náměty na aplikaci existujících kritérií v českých podmínkách. 
Čtvrtá část je věnována způsobům hodnocení výsledků badatelské činnosti pomocí dnes obecně 
aplikovaných přístupů (mj. otázkou tzv. impaktů).    
 
 
Klíčová slova 
Kvalita vysokoškolského vzdělávání, Boloňský proces, systém akreditace, ranking vysokých škol, 
hodnocení kvality výsledků bádání, impakt-faktor 
 
 
ÚVOD 
 
Jaké obecné dlouhodobé cíle v oblasti vysokoškolského vzdělávání a jeho kvality si lze do 
budoucna reálně vytyčit? Obecně platí, že by měla být důsledně prosazována realizace práva 
každého občana na vzdělání; zřejmě však – z mnoha důvodů - neplatí, že by toto právo mělo být 
automaticky vztahováno na vysokoškolské vzdělání a na každého občana bez rozdílu. Dnešní 
nároky na vysokoškolské studium totiž jsou poměrně vysoké. Platí to nejen pro přírodní a technické 
vědy, ale i pro oblast společenských věd. S hlediska dlouhodobého vývoje lidské společnosti – 
půjde-li zejména technický pokrok v budoucnu stále rychlým tempem (což lze za určitých okolností 
předpokládat) potřeba vysokoškolského vzdělání pravděpodobně poroste. Jak však spolehlivěji 
odhadnout budoucí potřeby? Kdo je schopen toto učinit? Jedinou spolehlivější předpovědí, kterou 
dnes lze učinit, je skutečnost, že v dynamicky se rozvíjející budoucí společnosti bude tato potřeba 
vysokoškolské vzdělanosti velmi flexibilní. Z tohoto hlediska se mi úvahy o tom, že podíl 
vysokoškolsky vzdělaných osob by v zemích Evropské unie již do r. 2020 měl dosáhnout 40% 
celkové populace – zejména s ohledem na neradostné ekonomické výhledy - jeví jako nereálný.  
Kvalita vysokoškolského vzdělávání včetně kritérií a metod jejího hodnocení – již vzhledem ke 
svému multidimenzionálnímu rozměru – je dlouhodobým předmětem zájmu nejen akademické obce 
samé, ale pochopitelně ve vyspělých zemích stojí (nebo by měla stát) v popředí zájmu každého 
státu, který usiluje o svou konkurenceschopnost ve světě a o trvalou prosperitu.  
V této stati se zabývám jen některými aktuálními otázkami, pravidelně přicházejícími na přetřes 
hlavně při příležitosti „skládání účtů“ z činnosti institucí nebo jednotlivců. Zvolil jsem tři okruhy 
problémů: akreditace, sledování pořadí universit a hodnocení výsledků vědeckého bádání na 
vysokých školách s tím, že tyto otázky zkoumám pouze v oblasti společenskovědních disciplín, a to 
v prostoru Evropské unie. Své názory, k nimž se na některých místech v této stati výslovně hlásím, 
považuji za diskusní a budu čtenářům vděčný, vysloví-li se alespoň k některým z nich, případně i na 
příští konferenci o lidském kapitálu, pro kterou jsem svou stať napsal.  
  



 
1 KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚD 
 
Kdokoliv se zabývá současnými problémy vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu na 
vysokých školách, nemůže nevycházet z výsledků vývoje evropských universit v posledních 2-3 
desetiletích, který byl předznačen snahou o jejich úzkou vzájemnou spolupráci včetně snahy po 
sjednocení cílů, přístupů a metod v této oblasti.    
První pokusy o sjednocení evropských systémů vysokoškolského vzdělávání jsou kladeny již do 
roku 1988, kdy byla v Bologni vyhlášena “Magna Charta Universitatum”. 48 

V květnu 1998  - u příležitosti 700 let pařížské Sorbonny - podepsali ministři Francie, Německa, 
Itálie a Spojeného království zodpovědní za vysoké školství v květnu 1998 v Paříži Společnou 
deklaraci o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, tzv. Sorbonnskou 
deklaraci. 
Již v červnu 1999, byla podepsána 31 ministry 29 evropských zemí Boloňská deklarace,49 která 
zahájila tzv. Boloňský proces.50  Deklarace zahrnovala šest významných cílů, o jejichž naplnění 
v boloňském procesu půjde: 1.systém akademických titulů, které lze snadno rozpoznávat a 
srovnávat; 2. systém založený v podstatě na dvou cyklech: první cyklus orientovaný na trh práce v 
délce nejméně tři roky a druhý cyklus (magisterský) podmíněný dokončením prvního cyklu; 3. 
systém akumulace a přenosu kreditů typu ECTS; 4. mobilita studentů, učitelů a výzkumných 
pracovníků; 5. spolupráce s ohledem na zajišťování kvality; 6. evropský rozměr ve vysokoškolském 
vzdělávání. 
Na  konferenci konané v Leuven v r. 2009 bylo ministry zemí EU přijato komuniké, které je pro 
otázky spojené s kvalitou vysokoškolského vzdělávání velmi významné.51 Výsledkem této 
konference bylo mj. rozhodnutí o prioritních oblastech, které budou v rámci boloňského procesu 
v příštích deseti letech naplňovány. Tyto prioritní cíle zahrnují sociální aspekty (rovný / spravedlivý 
přístup ke studiu, větší úspěšnost v ukončování studia), celoživotní učení, zaměstnatelnost, učení 
orientované na studenta a výuka na vysokých školách, vzdělávání, výzkum, inovace, mezinárodní 
otevřenost, mobilita, vícerozměrné nástroje pro zajištění transparentnosti (typologie vysokých škol), 
sběr (kvalitních) dat, financování.52 
Na konferenci v Bukurešti v dubnu 2012 – na základě hodnocení dosažených výsledků realizace 
boloňského procesu – ministři školství zemí EU vytyčili jako tři klíčové priority pro další vývoj 
vysokého školství v Evropě mobilitu, zaměstnatelnost a kvalitu. Boloňský proces tím získal další 
významný impuls pro jeho další vývoj. 
Proces sbližování, harmonizace a unifikace školských systémů v Evropě, vycházející ze společných 
obsahových cílů, však musí být doplňován dohodnutými metodami a technikami pro jeho 
hodnocení co do plnění dohodnutých cílů, např. k měření kvality vysokoškolského vzdělávání.    
Přístupy měření kvality multidimenzionálního procesu vysokoškolského vzdělávání mohou být 
velmi odlišné. Lze například porovnávat a hodnotit obsah, rozsah a strukturu vzdělávacího systému, 
a to na různých úrovních – např. na úrovni systému jako celku, na úrovni různých oborů, 
výukových kurzů atd. Rovněž lze porovnávat a hodnotit různé vysoké školy podle rozdílných 
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hledisek. Nutno tedy mít k dispozici určité dohodnuté standardy, podle nichž lze takové hodnocení 
provádět.  Podmínkou pro možnost dosažení spolehlivých výsledků je dostatek spolehlivých údajů, 
zejména srovnatelných statistických dat. V tomto směru již bylo dosaženo značného pokroku, který 
se mj. odráží v propracované metodologii, ve stanovení použitelných indikátorů a indexů apod. O 
některých otázkách měření kvality vysokoškolského vzdělávání pojednáváme v souvislosti 
s akreditačními systémy a institucemi v dalším odstavci.  
Závěrem tohoto odstavce nutno poznamenat, že agenda boloňského procesu je dnes velmi rozsáhlá, 
nepřehledná a v důsledku různých okolnosti i značně nepřehledná. Proti některým z principů 
boloňské deklarace, a hlavně později po zahájení realizace některých cílů boloňského procesu se 
tento proces stal terčem nikoliv neoprávněné kritiky. 53  
 
2 AKREDITAČNÍ INSTITUCE 
 
Při sledování a hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávaní významná a nezastupitelná role 
připadá procesu akreditace, tj. procesu potvrzování způsobilosti a důvěryhodnosti vzdělávacích 
institucí, který realizují specializované instituce, obvykle označované za akreditační instituce 
(orgány, komise, agentury apod.).  Oblast činnosti akreditačních institucí bohužel – ke škodě věci - 
nepatří vždy a všude k mezi transparentní záležitosti a často bývá předmětem kritiky ze strany 
institucí, které jsou podrobovány procesu akreditace. Akreditační instituce nejčastěji zřizuje stát 
(např. prostřednictvím Ministerstev školství apod.). Nebývají však přímou součástí státní správy. 
V některých zemích existují specializované soukromé akreditační instituce, které stát může pověřit 
prováděním akreditačního procesu. 
Členské státy EU intensivně spolupracují na úseku vysokého školství. Jednou z významných 
institucí, která byla založena r. 2004,  je Evropská asociace pro zajišt´ování kvality v oblasti 
vysokých škol (European Association for Quality Assurance in Higher Education). 54 Cílem 
Asociace je rozšiřování informací, zkušeností a doporučovaných praktik na poli zabezpečování 
kvality vysokoškolského vzdělávání.  
Jedním z významných dokumentů vypracovaných agenturou ENQA je dokument nazvaný 
„Standardy a směrnice pro zabezpečování kvality v oblasti evropského vysokoškolského 
vzdělávání“. 55 
Dnešní Asociace funguje na základě dále uvedených principů: 
 Existují evropské standardy pro interní a externí zabezpečování kvality a pro zabezpečování 
kvality akreditačních institucí   
 Evropské akreditační instituce jsou podrobovány pravidelnému hodnocení v pětiletých 
obdobích  
 Je kladen důraz na subsidiaritu a na provádění národních kontrol 
 Je veden zřízen registr akreditačních institucí 
 O zařazování akreditačních institucí do registru pečuje Evropský výbor pro registraci 
 Je zřízeno Evropské poradní fórum pro zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání. 
  
Hodnocení činnosti akreditačních institucí je prováděno na základě těchto principů:  
 Hodnocení je procesem prováděným nezávislými experty podle předložených podkladů 
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55 European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2009, Helsinki. 3rd edition. ISBN 952-5539-05-9 
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 Předpokládá se, že informace předkládané akreditační institucí jsou správné, pokud jiné 
informace nesvědčí o opaku 
 Hodnocení je procesem verifikace informací, obsažených v sebehodnotící zprávě a v jiných 
dokumentech, a na prozkoumání jakýchkoli záležitostí, které byly v dokumentaci opomenuty 
 Očekávanou úrovní konformity s kritérii ENQA (resp.ESG) je „zásadní souhlas“, nikoliv 
striktní znění principů  
Aplikace výše uvedených principů v jednotlivých zemích EU je rozdílná; v některých členských 
zemích všechny tyto principy nejsou korektně dodržovány. Jedním z nedostatků např. je to, že 
pravomoc akreditačních komisí nebývá vždy dostatečně a přesně vymezena. Tím je umožněno 
prosazování subjektivních stanovisek a rozhodnutí akreditačních institucí a posuzování universit 
není spravedlivé. V některých zemích nelze informace z akreditačních institucí vždy snadno 
vyhledat; informace nebývají vždy transparentní a v některých případech jsou i utajovány před 
veřejností. Tyto a podobné nedostatky je nutno podrobovat kritice a odpovědné osoby mají být 
pohnány k odpovědnosti. Ani vztah akreditačních komisí k Ministerstvu školství nebo podobným 
orgánů nebývá vždy a všude uspokojivě definován.  
Závěrem tohoto odstavce lze konstatovat, že v činnosti akreditačních institucí v zemích EU stále 
existuje množství nedostatků, které by měly být napravovány, aby proces ověřování způsobilosti 
vysokých škol a jejich důvěryhodnosti probíhal co nejobjektivněji a důsledně v zájmu zvýšení 
kvality vzdělávání. 
 
3 POŘADÍ UNIVERSIT VE SVĚTĚ 
 
Proces globalizace ve světě v současné době pokračuje i v oblasti vysokého školství. V r. 2003 byl 
uveřejněn první celosvětový seznam obsahující pořadí vysokých škol. Tento seznam sestavilo a 
publikovalo šanghajské Centrum pro přední světové university (Center for World-Class Universities 
(CWCU), Graduate School of Education of Shanghai Jiao Tong University).56 V indexu, který je 
každoročně sestavován, je nyní evidováno 1200 universit z celého světa; nejlepších 500 z nich je 
uveřejňována na internetu.  Čínský index kritérií sloužících k sestavení pořadí universit, který 
používá šesti kritérií, je uveden v tab. 1. 
  
Table 1. ARWU ranking indicators 
 

Criteria  Indicator Code Weight 

Quality of Education Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields 
Medals Alumni 10% 

Quality of Faculty 

Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields 
Medals Award 20% 

Highly cited researchers in 21 broad subject categories HiCi 20% 

Research Output 

Papers published in Nature and Science* N&S 20% 

Papers indexed in Science Citation Index-expanded and 
Social Science Citation Index PUB 20% 

Per Capita Per capita academic performance of an institution PCP 10% 
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Performance 

Total   100% 

* For institutions specialized in humanities and social sciences such as London School of Economics, 
N&S is not considered, and the weight of N&S is relocated to other indicators. 

 
Source: http://www.shanghairanking.com/ 
 
V současné době již o hodnocení pořadí universit existuje rozsáhlá literatura.  Čínský index je 
všeobecně hodnocen pozitivně pro svou metodologii, 57považovanou za vědecky správnou, stabilní 
a transparentní, i když byl kritizován mj. za přílišný důraz kladený na přírodní vědy a na vědecké 
časopisy uveřejňované v angličtině. Kromě tohoto indexu, který je pokládán za nejvlivnější, 
existuje ve světě mnoho jiných indexů, které se pokoušejí o hodnocení “kvality vzdělání.”  I když 
pořadí světových universit patří mezi dílčí ukazatele relevantní pro kvalitu vzdělávání na těchto 
universitách, z hlediska užitečnosti pro malé země osobně pokládám národní indexy za nástroj, 
který může více stimulovat snahu po zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. 
Příkladem může být i hodnocení pořadí ekonomických vysokých škol v České republice. 
Pochopitelně však mělo být sestavováno tak, aby umožnilo srovnávání našich vysokých škol co do 
kvality i mezi zeměmi EU.  
 Pro hodnocení pořadí je nezbytné zvolit vhodnou soustavu kritérií, resp. ukazatelů. 
Podíváme-li se však na seznam indikátorů používaných Universitou Karlovou, pro všechny české 
vysoké školy počet Nobelových cen by asi nemusel být relevantním ukazatelem. 
 
Tab.2    Seznam srovnávacích ukazatelů Karlovy University (zkráceno) 
 

Percentage of Graduate Students  Ranked No. 55 among 820 institutions. 

Percentage of International Students  Ranked No. 141 among 737 institutions. 

Percentage of International Undergraduate Students Ranked No. 210 among 795 institutions. 

Percentage of International Graduate Students  Ranked No. 236 among 731 institutions. 

Percentage of International Master’s Students  Ranked No. 161 among 521 institutions. 

Percentage of International Doctoral Students  Ranked No. 315 among 520 institutions. 

Number of Doctoral Degree Awarded  Ranked No. 118 among 805 institutions 

 
Každá universita by se měla soustředit na několik oblastí své činnosti, v nichž je schopna se 
úspěšně prosadit. Důležité podle mého názoru je v současné etapě globalizace pokusit se 
kombinovat specifické národní rysy českých universit s mezinárodně používanými modely. Česká 
universita, jakou je např. VŠFS, by jistě mohla vytvořit prostředí příznivé pro studenty přicházející 
ze všech světadílů.  
Závěrem k tomuto odstavci bych chtěl zdůraznit, že v českém prostředí existuje určitý prostor pro 
soutěžení v kvalitě vzdělávání i pro soukromé university.  V této soutěži však nelze postupovat 
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frontálně: nutno se zaměřit na nadějná pole působnosti. Tato pole jsou – podle mého názoru - 
vymezena  principy nedávno deklarovanými v Bukurešti: kvalita, zaměstnatelnost absolventů a 
jejich mobilita. 
 
4 HONBA ZA “IMPAKTY” 
 
Dříve než v našem pojednání o kvalitě vysokoškolského studia a možnostech jejího měření 
přistoupíme přímo k otázce “impaktů”, je na místě zasadit tuto otázku do širších souvislostí, nikoliv 
čistě pedagogických.  
V posledních letech se totiž v některých českých mediích stalo (téměř institucionalizovaným) 
zvykem, lamentovat nad českým školským systémem a jeho údajným zaostáváním za světem. 
Takové články se obvykle - např. v tisku - periodicky  objevují  ve dvou různých ročních obdobích 
době: na jaře, kdy probíhá přijímací řízení na střední nebo vysoké školy, a na podzim, kdy se ukáže, 
že mnoho absolventů středních a vysokých škol (v důsledku různých příčin, z větší části nikoliv v 
důsledku “nedostatečné kvality výuky” ve školách)  nemůže nalézt uplatnění v praxi, odpovídající 
jejich dosaženému vzdělání. Za všechno jako by odpovědnost měly mít školy.  Jiným “důvodem” 
kritiky se může stát neoblíbenost některých funkcionářů školské správy, počínaje ministrem a konče 
pracovníkem, který – podle autorů kritiky – “něco” špatně rozhodl, tj. zavinil, a měl by (?) 
rezignovat (pokud možno ihned). Z poslední doby dokonce si pamatujeme i různá studentská “polní 
tažení”, často vyprovokovaná osobami v pozadí. 
Mediální kampaně orientující se na jakousi blíže nedefinovanou obecnou “zaostalost” českého 
školství (z něhož nakonec zpravidla zůstane nedostatečná znalost matematiky a cizích jazyků – což 
obojí je objektivní skutečností) často vyúsťují v apel z minulosti známý pod heslem „dohnat a 
předehnat (“dognať i peregnať”), aniž by se specifikovalo koho, v čem a jak.  
Ale nyní již k vysokým školám a k jejich významnému poslání v doktorském studiu vzdělávat a 
připravovat mladé nadané absolventy vysoké školy na jejich další dráhu učitelů a vědeckých 
pracovníků a k možnostem hodnotit výsledky tohoto procesu.  
 Jedním z nejrozšířenějších přístupů hodnocení kvality “výstupů” (rozuměj: publikační 
činnosti) uveřejněných jednotlivými badateli (doktorandy, vysokoškolskými učiteli apod.) a 
jednotlivých vysokých škol (soutěžících v kvalitě) je hodnocení prováděné evidovaným počtem tzv. 
impaktů, tj. článků uveřejněných v tzv. impaktovaných časopisech. 
 Slovo “impact” (angl. impact) se pro mnohé doktorandy, vysokoškolské učitele i 
akademické funkcionáře mnohdy stává noční můrou, která je pronásleduje u příležitost 
periodického vyhodnocování výsledků jejich činnosti na jejich pracovišti koncem každého semestru 
nebo trimestru. 
Požadavek publikovat tzv. impakty je konkretizací známého (smrtonosného?) hesla “Publish or 
perish”, vznášejícího se jako pověstný Damoklův meč nad kariérou vysokoškolských učitelů, 
obvykle nerovnoměrně se dělících na “píšící” a “nepíšící”.  
Přijmeme-li jako princip požadavek, že vysokoškolský učitel nemá “jen” vyučovat, ale také se 
soustavně průběžně vzdělávat, je logické zároveň požadavek, aby výsledky svého bádání také 
publikoval. Zpětná vazba pak spočívá v tom, že zapracuje publikované výsledky svého bádání do 
výuky. Tím je tento ”okruh” uzavřen. Požadavek publikovat je jistě racionální 
Při praktické realizaci požadavku vykazovat výsledky publikační činnosti problémy teprve začínají. 
Potíž začíná již tím, že seznámit se s problémem „impaktů“ a „impaktovaných časopisů“ je časově 
velmi náročné. Již při tomto studiu však může vzniknout pocit, že jde o jeden z projevů 
financializace ekonomiky, o správnosti jehož aplikace do školství a vědy lze silně pochybovat. 
Vznik „faktoru impaktu“ (impact factor) se datuje od r. 1975, kdy v souvislosti s potřebou evidence 
statí publikovaných v akademických vědeckých časopisech v USA, začal být tento faktor sledován.  
Původní myšlenka spočívala v tom, že význam poznatků uveřejněných v jednotlivých 
časopiseckých statích lze sledovat jejich „ohlasem“, a to  sledováním počtu citací těchto poznatků 
v jiných časopisech (slovo impakt lze chápat jako „dopad“ určitých poznatků nebo jejich 
významnost „významnost“).  



Časopisů, které začaly sledovat počty citací článků „svých autorů“ v jiných časopisech, rovněž 
používajících tuto metodu, nebyl příliš velký počet. Tyto časopisy jsou zkráceně označovány jako 
„impaktované“. Původním účelem používání tzv. impakt-faktoru bylo sledování (a porovnávání) 
významnosti jednotlivých akademických vědeckých časopisů, sledujících četnost citací.  
Ergo: čím vyšší je impakt-faktor, tím vyšší je významnost a reputace daného vědeckého časopisu. A 
pokračujeme-li dále, s rostoucí reputací vědeckého časopisu může stoupat i jeho náklad a 
pravděpodobně i zisk vydavatele časopisu.  
Postupem času se vytvořila dnešní praxe, kdy počet ve světě v angličtině vydávaných 
„impaktovaných“ časopisů, je omezen. Nové časopisy mohou získat přístup do skupiny 
impaktovaných časopisů za relativně přísných podmínek, spojených i s nemalými finančními 
náklady. 
Vědecké stati uveřejňované na Web of Science jsou považovány za „nejlepší z nejlepších“, a staly 
se tak jakýmsi (nechtěným?) světovým standardem kvality uveřejňovaných poznatků z jednotlivých 
vědních oborů. 
Tento stav vyvolal pokračující diskuse, v nichž – podle mého názoru právem – bylo a je 
poukazováno na záměnu mezi hodnocením významnosti jednotlivých vědeckých časopisů a mezi 
významností poznatků uveřejněných v článcích jednotlivých autorů v těchto časopisech.  
V posledních dvou letech v několika významných zemích došlo k pokusům o nápravu. Tak např. 
Evropská asociace vydavatelů vědecké literatury (EASE - European Association of Science Editors) 
v r. 2007 vydala prohlášení, v němž výslovně odmítla, že by se impakt-faktoru mělo používat pro 
hodnocení kvality článků jednotlivých badatelů uveřejněných v impaktovaných časopisech. 
Kritika byla vznesena (v červnu 2008) také proti praxi tzv. peer review, uplatňované při hodnocení 
vědecké činnosti badatelů. Bylo navrženo, aby počet publikací, vydaných v daném roce jednotlivým 
badatelem, které budou brány v úvahu pro zahrnutí do evidence, byl omezen. Uvažovalo se 
dokonce o limitu počtu publikací na 20 za rok.   
Současnou praxi aplikace impakt-faktoru (a rovněž tzv. h-indexu) odmítla americká National 
Science Foundation, britská Research Assessment Exercise a později také německá společnost 
Deutsche Forschingsgemeinschaft (r. 2010). Podle směrnic těchto organizací nemají být v 
souvislosti s hodnocení výsledků vědeckého bádání uplatňovány žádné bibliometrické informace. 
Pro země nehovořící anglickým jazykem, je situace, kdy za významný mezinárodní parametr při 
srovnávání kvality výsledků vědecké práce v jednotlivých vědních oborech (tj. za jakousi „známku 
kvality“), je vydáván impakt-faktor, z pochopitelných důvodů velmi nepříznivá. Určitým způsobem 
„obrany“ je vytváření vlastních, národních systémů evidence výsledků vědecké práce. Ve většině 
případů však tyto systémy při hodnocení výsledků publikovaných v národním jazyce používají 
podobných metod jako je „impakt-faktor“, mj. i proto, aby předem nebylo znemožněno.  
Do národních systémů evidence jsou – kromě malého počtu existujících „impaktovaných“ časopisů 
zařazovány i jiné akademické vědecké časopisy (tzv. registrované), čímž vzniká národní škála, v níž 
se autoři mohou pohybovat. Národní orgán, zabývající se hodnocením vědeckých výsledků na 
základě národní evidence, obvykle stanovuje a vyhlašuje jakýsi „ceník“, kdy za každý výsledek 
jsou jeho původci přiznávány určité „body.“  Bohužel při praktické realizaci tohoto systému 
existuje mnoho problémů. Např. existuje nebezpečí, že některé druhy výsledků jsou nevhodně 
oceňovány, čímž se pochopitelně (při racionálním uvažování autorů) může měnit struktura poznatků 
v daném systému. Nebezpečím je častá změna pravidel, časově velmi náročná evidence, 
subjektivismus při vyhodnocování výsledků a byrokratismus instituce, řídící tento proces.  
Potenciálním nebezpečím v některých zemích může naopak být přílišný konzervatismus a lpění na 
vžitých tradicích. Těžko říci, které z těchto zel je větší. 
Značným problémem je samotné hodnocení výsledků vědecké práce. Teoreticky lze předpokládat 
objektivitu hodnotitelů, jejich vědeckou erudici, solidní přístup k hodnocení bez ohledu na časovou 
náročnost, atd.  Bohužel při boji o „státní zakázky“ v podobě různých výzkumných projektů 
finančně podporovaných státem je obtížné výše uvedené zásady dodržovat.  Hodně závisí i na 
formálních pravidlech, metodách hodnocení apod. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Association_of_Science_Editors


Úvahu o „ honbě za impakty“ lze uzavřít konstatováním, že malá země sice nemá reálnou možnost 
vymknout se ze „zavedeného“ (fakticky mocensky prosazovaného) systémů evidence a hodnocení 
publikovaných výsledků vědecké práce, avšak rozhodně by se měla alespoň pokusit přispět k jeho 
změně tak, aby se omezily jeho diskriminační dopady, zvýšila jeho objektivita a snížily finanční 
náklady jeho provozování. Totéž platí i pro národní systémy.  
 
ZÁVĚR 
 
V závěru této stati se krátce zmíním o tom, co by možná mohlo přispět k zvýšení kvality systému 
vzdělávání a vědecké práce na naší universitě. Jde ovšem jen o poznámky k některým otázkám, 
které pokládám za aktuální, než o propracovaná řešení. 
Předně, naší universitě by určitě prospělo, kdyby se podařilo do magisterské výuky nabídnout další 
výukové kurzy v angličtině a tím umocnit její „mezinárodní faktor“. Jednoznačně však je 
podmínkou, aby se znalost angličtiny našich učitelů zlepšila. Za druhé, i když – bohužel – 
„Bohemica non leguntur“, domnívám se, že by nemělo platit „Bohemica non scribenda sunt“ – tj. 
už pište jen anglicky, a přestaňte psát česky (protože za to je v „ceníku“ publikační činnosti málo 
bodů). Jednou věcí je motivovat autory k dosahování vyšších met v podobě více oceňovaných 
forem publikací, a jinou věcí je zcela rezignovat např. na vydávání snadno aktualizovatelných skript 
v elektronické podobě, které by nemuselo být nákladné. Za třetí, vzhledem k tomu, že jsme již 
začali zavádět praxi recenzování příspěvků na vědecké konference, nabízí se možnost 
profesionálním způsobem vyškolit v této nesnadné honorární činnosti další potenciální recenzenty 
(např. v ad hoc kurzech pro zaměstnance). Za čtvrté, bylo by účelné umožnit zájemcům z řad 
doktorandů i dalších učitelů seznámit se podrobněji „se světem vědy“, aby neztráceli drahocenný 
čas pátráním pro různých pramenech, týkajících se např. organizace vědy. Mnozí kolegové se např. 
teprve jako autoři článků do recenzovaných časopisů postupně seznamují s pojmy jako je JEL (!). 
Nakonec - přes původní úmysl zmínit se v závěru jen o některých možnostech dílčího zlepšení 
kvality výuky a vědecké práce na naší universitě – se nemohu nezmínit o problému financializace 
školství a vědy, která nabývá čím dál tím nebezpečnějších rozměrů. Přehnaná financializace totiž je 
v příkrém rozporu s principem relativní svobody a nezávislosti vysokých škol. Bez zachovávání 
těchto dvou principů by možná nevznikl ani zákon zachování energie.  
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16 VZDĚLÁVÁNÍ  A  VÝCHOVA  STUDENTŮ  VYSOKÝCH 
ŠKOL (R) 
 
Jaroslav Blaha 
 
Kvalitní  vzdělávací  systém  vyžaduje  kontinuitu,  předvídatelnost,  pozitivní  prostředí  a 
vzájemnou důvěru. Zahraniční zkušenosti ukazují, že klíčovým rysem úspěšných vzdělávacích 
strategií je zvyšování kapacit všech těch, kteří se na jejich realizaci podílejí. Učitele  nelze vnímat 
pouze jako nástroj  předávání  informací,  ale především jako pomáhající profesi, která podporuje 
mladé lidi v rozvoji kompetencí nezbytných pro zvládání osobních i profesních výzev po celý život. 
Mnozí středoškoláci vstupující na vysoké školy a hlásící se na určité studijní obory nevědí o těchto 
oborech téměř nic. 
KLÍČOVÁ SLOVA: vzdělávací systém, učitel, student, magistr, bakalář, inovace vzdělávání 
 
Quality educational system requires continuity, predictability, positive environment and mutual 
trust. Foreign experience shows that a key feature of the success of educational strategies is to 
increase the capacity of all those who are involved in their implementation.  Teachers can not be 
seen only as a tool for transmitting information, but also as a helping profession, which supports 
young people in developing the skills necessary for coping with personal and professional 
challenges throughout life. Many high school students entering high school and claiming to certain 
fields of study do not know about these fields almost nothing. 
 
KEYWORDS: education system, teacher, student, Master, Bachelor, innovation education 
 
 
ÚVODNÍ  POZNÁMKY 
Snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhající již od roku 2006 je nazývána  
„Reforma vysokých škol v České republice“. V České republice v posledních letech došlo 
k výrazným změnám ve všech oblastech společenského života. Významným způsobem je tak 
ovlivňován i celý systém vzdělávání.  
„Náš vzdělávací systém má mnoho silných stránek. Má ale také slabá místa. Sem patří především 
nestabilita vládnutí, omezená funkčním obdobím vlády a sněmovny,  nejasné rozdělení rolí mezi 
státem, kraji a obcemi.“58 Zjednodušeně, ale s důrazně je třeba konstatovat, že celý systém 
vzdělávání v naší republice je nutno doplnit fungujícím strategickým řízením. 
Vláda premiéra Nečase měla ve svém programovém prohlášení uvedeno: „Vláda uskuteční reformu 
terciárního vzdělávání. Je nutné zvětšit diverzifikaci systému terciárního vzdělávání tak, aby 
docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání a profily absolventů jednotlivých typů 
škol více odpovídaly různorodým požadavků zaměstnavatelů. Vláda zavede finanční spoluúčast 
absolventů vysokých škol na hrazení nákladů jejich studia formou tzv. odloženého školného od 
akademického roku 2013/2014.“  
Základním  předpokladem  České  republiky  pro dosažení úspěchu v moderním, dynamicky se 
rozvíjejícím  ekonomickém  prostředí  není  rozsáhlá surovinová  základna  ani  finanční kapitál.  
Stěžejním pilířem úspěchu je pro Českou republiku zejména schopnost našich obyvatel obstát na 
globálním, rychle se měnícím  trhu  práce.  V současnosti  je  naše  pracovní  síla ceněná  především  
pro  svoji    kvalifikaci, zručnost,  preciznost a schopnost pružně reagovat v nenadálých situacích.  
Tomuto  pozitivnímu  vnímání  však  nesmíme  bezmezně podlehnout a rezignovat tak na další 
rozvoj lidských zdrojů v České  republice.  Zvláštní  pozornost  musíme  věnovat také novým 
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výzvám udržitelného rozvoje a možnostem, které se nám při jejich řešení otevírají především v 
oblasti celoživotního učení. 59 
Základním smyslem vzdělávací politiky státu je odpovídat na otázku, jak by měl být organizován 
vzdělávací systém, aby svými výsledky přispíval k rozvoji společnosti, demokratického vládnutí a 
konkurenceschopnosti jednotlivců i státu v měnícím se světě. 
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 má  být  aktualizací  a konkretizací 
směrů a cílů vzdělávací politiky, které byly po celospolečenské diskusi přijaty v Bílé knize z roku 
2001. Měla by být sjednocujícím rámcem pro vzdělávací politiku,  který bude široce sdílen mezi 
aktéry vzdělávací politiky i ve společnosti jako takové. 
 
1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE 
 
Kvalitní  vzdělávací  systém  vyžaduje  kontinuitu,  předvídatelnost,  pozitivní  prostředí  a 
vzájemnou důvěru. Tyto charakteristiky jsou dosažitelné pouze za předpokladu strategického a 
vysoce odborného řízení ze strany MŠMT a zřizovatelů škol. Zahraniční zkušenosti ukazují, že 
klíčovým rysem úspěšných vzdělávacích strategií je zvyšování angažovanosti všech těch, kteří se na 
jejich realizaci podílejí – učitelů, ředitelů, akademických orgánů vysokých škol, úředníků, rodičů i 
široké veřejnosti. Pro skutečné zvyšování kvality a efektivnosti vzdělávání je ovšem nezbytné 
vytvořit účinné a nebyrokratické podpůrné prostředky a jasně stanovit kompetence všech 
zúčastněných aktérů.  
Klíčovým  problémem  vzdělávání  v České  republice  je absence  kvalitního  a  strategického 
řízení. S tím je,  do  značné  míry, spojena  i  absence  pravidelného  a  systematického  
vyhodnocování  již zavedených  opatření.  Důsledkem  jsou  časté  a  ne  vždy  promyšlené  změny,  
které  odvádějí pozornost  od zvyšování  kvality  vyučování  a  zlepšování  učení  každého  
jednotlivého  studenta. Zkvalitnění systému řízení a posílení jeho strategické dimenze předpokládá 
již jeden z cílů Bílé knihy a zároveň je i součástí mnoha analýz a doporučení. 
Stát by měl mít, jako základní a elementární východisko řízení, jasnou vizi a strategii v oblasti 
vzdělávání (mimo dalších oblastí). Mělo by být jednoznačně zřejmé a deklarováno, bez ohledu na 
politický charakter vládnoucí koalice, které studijní obory  a v jakém historickém horizontu jsou 
nebo budou preferovány, kolik vysokoškolsky vzdělaných lidí bude třeba. S tím nutně musí být 
spojena i preference v oblasti financování vysokých škol, univerzit, které tyto specialisty připravují. 
Vzdělávání je proces osvojování znalostí, dovedností a postojů. Tento proces probíhá učením 
během výuky, získáváním zkušeností a podobně. Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je 
vzdělání, což je systém vědomostí člověka rozvíjející jeho poznávací a praktické činnosti, kterými 
se kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují jeho postoje. 
„I přes nesporné kvality a důležité základy dalšího reformního vývoje identifikovala analýza Bílé 
knihy několik základních slabin.  Jsou jimi především:  
 nestabilita vládnutí a slabá politická podpora,  
 nesplnění základní úlohy zastřešujícího strategického dokumentu,  
 nedostatečná konkretizace cílů,  
 chybějící ukazatele nebo jejich nedostatečný monitoring,  
Nová Strategie vzdělávací politiky bude pokračovat ve směrech vyznačených Bílou knihou, 
nicméně  musí  se  zásadním  způsobem  ponaučit  z procesu  její dosavadní  implementace  a 
neopakovat stejné chyby.“  60 
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Přesto, zejména v poslední dekádě, strategické  řízení procesu vzdělávání nahrazuje  tvorba  
různých  „strategických“  materiálů s často  nesourodými cíli, bez jasné vize, kterou by sdílela 
alespoň většina aktérů tohoto procesu  a především bez skutečné implementace v praxi. 61 
Pro zvyšování kvality vzdělávání však nestačí jen zjišťovat jeho výsledky, ale systematicky 
podporovat  jeho  průběh.  Proto  vedle  systému  hodnocení  výsledků  v mnoha  úspěšných 
systémech  existuje  jako  klíčový  prvek  také  účinný  monitorovací  systém.   
Je nespornou skutečností dneška, že znalosti se stávají významnou konkurenční výhodou. V 
současné době mohou být úspěšné v konkurenční soutěži a úspěšně se rozvíjet pouze ty firmy, 
instituce, které dokáží optimálně zhodnotit penzum znalostí, kterými disponují. 
Významnou roli v získávání znalostí mají  vysoké školy. Do určité míry alarmující je pro nás závěr 
výzkumu OECD realizovaný pod zkratkou PISA (Programme for  Internacionál Student 
Assessment) každé tři roky. Podle výsledků za rok 2009 se čeští patnáctiletí žáci zhoršili ze všech 
zúčastněných států nejvíce. V matematice dokonce  o celých 22%. Je nutné, s určitou obavou 
konstatovat, že řada z nich, se bude  v průběhu dalších tří, čtyř let ucházet o studium na vysoké 
škole. 
 Mají-li vysoké školy úspěšně plnit roli vzdělávací instituce bude nezbytné řadu oblastí jejich 
působení změnit, inovovat. Jednou z nejsložitějších oblastí je pochopení faktu, že vzdělání je 
určitým druhem zboží.  V pohledu  naší společnosti na vzdělání převažuje spíše jeho prestižní 
charakter. Jen v omezené míře je chápáno jako společensky významná hodnota a síla.  
„Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se  v moderní společnosti neustále mění. Člověk, aby 
mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalostí a dovednosti neustále 
prohlubovat a rozšiřovat. Vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní společnosti 
stává celoživotním procesem. „62 
„Důvodem proč trvalé rozšiřování vysokoškolského vzdělání nemá výraznější dopad na vzestup 
produktivity, je i funkce, kterou toto vzdělávání na trhu práce hraje. Lze konstatovat, že v řadě 
oblastí, kde se dnes vysokoškolsky vzdělaní lidé uplatňují, nejsou jejich specializované znalosti pro  
pracovní výkon příliš důležité. Znalosti, které jejich práce vyžaduje, lze – a je třeba – velmi často 
získat až při jejím vlastním výkonu.“ 63 
 
2 PEDAGOG, UČITEL VYSOKÉ ŠKOLY 
 
Rychlý  rozvoj  v rozsahu  lidského  vědění  a v možnostech  jeho  zprostředkovávání  si  nezbytně 
vyžádá  hlubší  diskuzi  o úloze a práci  učitelů  na  všech  úrovních  vzdělávání. 64 
Učitele  nelze vnímat pouze jako nástroj  předávání  informací,  ale především jako pomáhající 
profesi, která podporuje mladé lidi v rozvoji kompetencí nezbytných pro zvládání osobních i 
profesních výzev po celý život. Spolu s předáváním odborných informací se podílí i na jejich 
výchově ve vztahu ke studovanému oboru.  Pro kvalitní vykonávání profese potřebují učitelé 
dostačující  teoretickou,  ale  i praktickou  přípravu  v rámci  svých  studií  a podpůrné mechanismy, 
které pomohou jejich dalšímu profesnímu rozvoji. 65 
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  Kvalita vyučujícího nesouvisí pouze s jeho přípravou v rámci studia, ale i s jeho dalším 
vzděláváním a profesním  rozvojem,  který  umožňuje  flexibilní  přizpůsobení  výuky  aktuálním  
potřebám a výzvám.  Kvalitní  a respektovaní  pedagogové  jsou  stěžejním  předpokladem  pro  
úspěch  žáků a studentů.   
Ministerstvo školství v dokumentu „Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020“ 
vymezuje pro zkvalitnění práce učitele, mimo jiné, tato opatření 66:  
 V souladu  s definovanými  funkcemi  školy  zdůraznit  roli  učitele  jako  pomáhající profese  
zaměřené  na  podporu  žáka/studenta  v průběhu  jeho  vzdělávací  cesty  (na  rozdíl  od současného  
vnímání  role  učitele  jako  zprostředkovatele  informací  a  hodnotitele výkonů). 
 Zlepšit profesní přípravu učitelů posílením objemu praktické složky v počátečním vzdělávání 
učitelů, úpravou kurikula pedagogických oborů, s důrazem na kompetenční výuku  a společně  
vypracované  standardy,  a vymezením  jasného  standardu  učitelské profese.  
 Podpořit  profesní  rozvoj  učitelů  zaváděním  a rozvojem  podpůrných  mechanismů 
usnadňujících  výkon  učitelského  povolání,  jako  jsou  mentoring,  další  vzdělávání, sdílení  
dobré  praxe  a rovněž  oddělení  mechanických  a administrativních  úkonů  od učitelovy 
pedagogické práce.  
Jako nezbytná se jeví potřeba napravit a změnit negativní vliv slepého a nestrukturalizovaného 
otevření vysokého školství bez ohledu na zachování jeho kvality. Tuzemské vysoké školství je 
pokřivené. Na vysokou školy míří každý druhý maturant v Česku. Lze tedy s určitou mírou 
pravděpodobnosti konstatovat, že  na vysokou školu chodí i lidé s IQ pod 100. 
V naši zemi je v současné době 73 vysokých škol. Jen sehnat kvalitní pedagogy pro tyto školy není 
možné. Stejně tak lze hodnotit i možnosti získat kvalitní uchazeče o studium. Stále více se 
prohlubuje rozpor mezi požadavky některých, a často významných osobností, kteří srovnávali naši 
republiku na počátku devadesátých let s jakousi  banánovou republikou co do počtu vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel. Téměř zcela vymizela věrnost vysokého školství svému adjektivu – být 
opravdu vysokou, výlučnou a náročnou institucí v systému vzdělávání. 
V této souvislosti je nutno velmi pečlivě a opatrně posuzovat některé návrhy o možnosti aktivního 
zapojení se do vzdělávání studentů ze strany manažerů vybraných podnikatelských subjektu. Je 
velmi obtížné si představit spojení obsahově  i časově náročných úkolů špičkového manažera 
podnikatelského subjektu s potřebou pravidelných vzdělávacích aktivit na vysoké škole, spojených 
s dalšími nutnými aktivitami pedagoga, jako jsou konzultace, vedení různých forem písemných 
prací, zejména prací diplomových.  
Negativní příklady: 
- pouze strohé „odučení“ jednotlivých přednášek, zpravidla pouze pro studenty 
kombinovaného studia; 
- malá ochota konzultovat, mimo plánované přednášky,  se studenty  vzniklé problémy; 
- neochota vypisovat zkouškové termíny – vždyť zkouší i jiní, interní, učitelé; 
- vedení závěrečných prací – v polovině přerušeno. 
Na druhou stranu je potřebné ze strany vysoké školy i ze strany podnikatelských subjektů 
podporovat parciální, jednorázové aktivity, přednášky, besedy manažerů při předávání praktických 
informací studujícím o fungování podnikatelského subjektu, včetně posílení jeho filantropie. 
 
3 STUDENT VYSOKÉ  ŠKOLY 
 
V České republice se nepovedlo rozdělení na bakalářská a magisterská studia. Lze to chápat jako 
jeden z důsledků transformace našeho vysokého školství podle tzv. Boloňské deklarace.67 Studium 
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se rozdělilo na bakalářské a magisterské víceméně formálně. Toto rozdělení ale postrádá smysl, 
protože bakalář by měl být člověk hotový pro praxi, jako je tomu v zahraničí. Když je někdo 
bakalář, tak z hlediska našeho státu není vysokoškolák a zůstává v nižší platové třídě.  Nově byl 
vytvořen systém doktorandského studia. 
Hlavním cílem bylo výrazně zvýšit počet absolventů vysokých škol. V České republice je tento 
nárůst v průběhu posledních dvaceti let asi trojnásobný. S dostatečnou mírou pravděpodobnosti lze 
konstatovat, že neustálé zvyšování počtu studentů vysokých škol byla  a dosud je vládní 
objednávka.  
Velký nápor zájemců o studium na vysoké škole, živelné zřizování nových vysokých škol 
v posledních dvaceti letech je důsledkem enormního poklesu kvality vzdělávání na vysoké škole a 
konec konců i kvality získaného vzdělání u řady absolventů vysokých škol. Mnozí středoškoláci 
vstupující na vysoké školy často nemají ani základní znalosti, jako je pravopis, primitivní počty. O 
historickém, sociálním či geografickém  přehledu nelze vůbec mluvit. Uchazeči hlásící se na určité 
studijní obory nevědí o těchto oborech téměř nic. S těmito „zájemci“ potom vysoká škola, která má 
často minimum kvalitních pedagogů,  začíná pracovat.  
Máme, ve srovnání s Evropskou unií abnormální počet magistrů. Na bakalářském stupni studenty 
učíme věci, které jsou velice teoretické a pro praxi nepoužitelné. V Česku na navazující magisterské 
studium míří 80% bakalářů, což je světový unikát. Ve světě je obvyklé, že na magisterské studium 
nastupuje kolem 40% bakalářů. 
Velkým problémem je uplatnitelnost bakalářů v praxi. Souvisí to se současnou koncepcí 
bakalářských studijních programů. Část absolventů bakalářského studia by měla být, v duchu 
boloňského procesu, orientována do praxe. Mohli by to být absolventi vyšších odborných škol 
s titulem, bakalář. Realita je ale taková, že velká část veřejných, ale i soukromých vysokých škol, 
bez ohledu na zřizovatele, orientuje bakalářské studium do oblasti odborného základu, na který 
potom navazuje studium magisterského studijního programu. S velkou mírou pravděpodobnosti 
může být jeden z prvotních důvodů tohoto stavu způsob financování veřejných vysokých škol. Stát 
„platí“ veřejných vysokým školám za „hlavu“.  Potom tyto školy nemají zájem ztrácet část mladé 
populace, která může získat titul bakalář na vyšší odborné škole s vysoce praktickým zaměřením.  
Vysoké školy by měly obnovit pětileté vysokoškolské studium k získání titulu inženýr či magistr. 
V souvislosti s tím bude samozřejmě nutné posoudit možnost vysokých škol zabezpečit  přípravu 
vybraných absolventů vyšších odborných škol – bakalářů před jejich zařazením do některého 
z ročníků vysoké školy. Lze se domnívat, že toto by mohla být jedna z významných oblastí 
výzkumu a doplnění  hlavních směrů strategie vzdělávací politiky do roku 2020. 
Obdobné výhrady prezentovali i představitelé OECD. Ve své hodnotitelské zprávě rovněž 
zdůrazňují nutnost zabezpečit vedoucí roli státu při zaměstnávání absolventů bakalářského studia. 68  
Naše školy tak budou muset v blízké budoucnosti náplň bakalářských oborů změnit tak, aby tyto 
nepředstavovaly pouze přípravku na magisterský stupeň. Bude rovněž potřeba, aby stát znovu 
přehodnotil roli vyšších odborných škol. Vrátit se k původnímu zámyslu jejich vzniku – poskytovat 
vysoce odborné, ale  prakticky orientované vzdělání, kdy absolventi budou moci nalézt uplatnění na 
nižší a střední manažerské úrovni. V této souvislosti zvážit i udělování titulu bakalář absolventům 
vyšších odborných škol.  
Je zřejmé, že organizace, průběh a obsah jednotlivých stupňů vysokoškolského vzdělávání bude 
nutné podrobně analyzovat. V závislosti na požadavcích státu, podnikatelské praxe, jednoznačně 
vymezit obsah, vstupní a výstupní kvalitu absolventa jednotlivých stupňů – bakaláře, inženýra / 
magistra a doktoranda. Výchozím předpokladem musí být vymezení požadavků státu a 
podnikatelské sféry. Na tomto základě potom budou vysokoškolské vzdělávací instituce 
reorganizovat a restrukturalizovat vzdělávací aktivity. Toto je zřejmě jeden z významných 
problémů, které bude muset vysoké školství, každá vysoká škola či univerzita řešit.  

                                                                                                                                                                                                 
prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Evropským zemím se tím otevřela možnost,  při  využití  
jedinečnosti  svých  vzdělávacích  systémů, vytvořit společný systém vysokého školství v Evropě. 
68 Strategie celoživotního učení  ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2008. ISBN 978-80-254-
2218-2 



Jednou z cest, jak tuto skutečnost postupně měnit, jsou inovační aktivity vysokých škol samotných. 
Významnou možností je transformace vysoké školy, v míře nezbytné, do role podnikatelského 
subjektu s jasně formulovanou podnikatelskou strategií a inovačním záměrem.  
Hlavní pozornost bude nutné věnovat inovaci produktové – co učit, jak upravovat obsah výuky, 
dále potom inovaci procesní – jak  inovovaný obsah vzdělávání realizovat a vhodným způsobem 
spojovat s jeho výchovnou funkcí. Nelze opomenout ani inovaci mediální, marketingovou. Najít 
cesty a způsoby jak inovovaný produkt – vzdělání nabízet potenciálním studentům, zákazníkům. 
Takto pojatá inovační strategie vysoké školy musí také předložit podnikatelským subjektům jasné 
informace s cílem získání jejich případné spolupráce v roli strategického partnera. 
V poslední době se stále častěji objevují požadavky na školy, ve kterých je zdůrazňována nutnost  
změny obsahu i forem jejich vzdělávacích aktivit. Zatím ale žádná sféra, která toto vehementně 
prosazuje, neformulovala své představy a požadavky jakým směrem se má transformace vysokých 
škol ubírat, co se od škol a v jaké perspektivě očekává. 
Inovační aktivity ve vysokoškolském vzdělávání, míra propojení škol s podnikatelskou sférou by si 
jistě zasloužily samostatné setkání. 
 
ZÁVĚREM 
Současný vývoj vykazuje změnu funkce školy v tom, co  od ní očekává „pedagogická veřejnost“ v 
nejširším slova smyslu:  rodiče, obce, stát, zaměstnavatelé, vědecké instituce a další. Kromě toho 
nelze zapomínat, že se mládež sama, ve srovnání se svými „předky“, naučila formulovat svá vlastní 
očekávání a snažení, včetně kritických soudů a výrazů protestu. Tato tendence krystalizuje ve 
vývoji škol ze správních jednotek, či institucí, ať už jsou organizovány centrálně či 
decentralizovány, k zařízením pro poskytování služeb. Tak např. rodiče už nejsou ochotni bez ptaní 
akceptovat, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti učitelé jejich dětem zprostředkovávají. Chtějí 
přinejmenším vysvětlení, proč se učí právě tyto určité obory a proč se používají právě tyto určité 
metody. 
Evropská unie respektuje vzdělávací systémy členských zemí a považuje je za součást národní 
identity a kultury. Jejich podoba je proto ponechána v kompetencích vlád jednotlivých členských 
zemí. Na rozdíl od společné měnové a celní politiky má vzdělávací politika statut tzv. doplňující 
politiky. To znamená, že aktivita Unie v této oblasti nezasahuje přímo do národní vzdělávací 
politiky, ale je omezena na podporu členských států. Orgány Evropské unie mohou členským 
státům pouze udělit doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a rozsáhlé 
finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se odehrává na základě společně 
přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a zakládáním komunitárních programů. 
Je nutné si uvědomit, že naše společnost musí být strukturovaná. Je třeba část populace se 
základním vzděláním, vykonávající pomocné práce, vyučení řemeslníci, kterých je stále více 
zapotřebí, středoškoláci pro výkon nižších a středních manažerských funkcí. Na vrcholu této 
pyramidy jsou vysokoškolští specialisté a vedoucí pracovníci.  
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17 KONCEPTY STEWARDSHIP A GOVERNANCE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ (R) 
 
Jan Mertl 
 
Abstrakt: 
Organizace a poskytování zdravotní péče zaznamenaly v průběhu staletí radikální proměny.  Při 
jejich genezi spolupůsobily vzájemně rozporné faktory a především to je důvodem, proč ani 
v současné době nedochází v oblasti zdravotnictví ke konsensu o tom, jak zdravotnictví 
organizovat, koncipovat a financovat, aby výsledky byly optimální. Na tom, co je ve zdravotnictví 
optimální, není v odborné veřejnosti exaktně definovaná shoda. Cílem příspěvku je zhodnotit úlohu 
governance a stewardship ve zdravotnictví, přičemž důraz bude kladen na vysvětlení toho, proč se 
vlastně takovýmito pojmy ve zdravotnictví zabýváme a k čemu mohou být užitečné. Vedlejším 
cílem bude aplikovat tyto poznatky na realitu české zdravotní politiky a povšimnout si některých 
významných aspektů v této oblasti. 
 
Klíčová slova: Governance, stewardship, zdravotní politika, zdravotnictví 
 
JEL klasifikace: I310, H800, H00 
 
The concepts of  stewardship a governance in health care 
 
The abstract: 
The organization and delivery of health care experienced over the centuries a radical 
transformation. While during their genesis cooperated mutually contradictory factors and it is 
mainly the reason why currently it does not lead to a consensus on how to organize health care, to 
design and finance it, in order to achieve optimal results. On what is optimal health there is not 
exactly defined professional community consensus. The aim of this paper is to evaluate the role of 
governance and stewardship in health care, with emphasis on the explanation of why exactly by 
such concepts in health care deals and what might be useful. The secondary objective is to apply 
this knowledge to the reality of Czech health policy and to note some important aspects in this area. 
 
Keywords: Governance, stewardship, health policy, health care  
 
JEL Classification: I310, H800, H00 
 
  



 
ÚVOD 
Organizace a poskytování zdravotní péče zaznamenaly v průběhu staletí radikální proměny.  Při 
jejich genezi spolupůsobily vzájemně rozporné faktory a především to je důvodem, proč ani 
v současné době nedochází v oblasti zdravotnictví ke konsensu o tom, jak zdravotnictví 
organizovat, koncipovat a financovat, aby výsledky byly optimální. A konec konců ani na tom, co 
je ve zdravotnictví optimální, není v odborné veřejnosti exaktně definovaná shoda. 
Existují samozřejmě tisíce stran analýz, doporučení, certifikovaných metodik a vědeckých studií, 
které dokazují ten či onen dílčí fakt nebo příčinnou závislost zdravotní politiky a ekonomie 
zdravotnictví. Výhodou těchto přístupů je přesnost, opakovatelnost, matematická dokazatelnost a 
relativně jednoduchá přenositelnost.  Lze se však domnívat, že právě ve zdravotnictví tento přístup 
není dostatečně funkční, a to zejména pro jeho nedostatečnou komplexnost. A jakkoli je v současné 
vědecké obci interdisciplinarita ambivalentním pojmem, jejž někteří vzývají a jiní zatracují, při 
analýze praktických sociálně-ekonomických jevů stále není dostatečně využita, a to dokonce ani ve 
svém užším konceptu, kdy obohacuje čistě ekonomistní úvahy o širší konceptualizaci zkoumaného 
problému a nesporně tak zlepšuje původně zjednodušenou ekonomickou kalkulaci. 
Současná empirie hospodářského vývoje ukazuje stále zřetelněji, že trhy samotné (neregulované) 
nejsou schopny efektivně řešit jiné problémy než momentální racionální ekonomickou alokaci 
dostupných zdrojů. V této roli jsou jedinečné a nezastupitelné, v této roli je cena skutečným 
indikátorem použitelným pro rozhodování ekonomických subjektů. Nicméně slepá víra v posunutí 
dalších funkcí na trhy bez efektivní regulace a definice institucí končí pravidelně výhrou trhů ve 
smyslu privatizace zisků a socializace ztrát. Nelze se tomu ale divit, síla trhu je obrovská, je jako 
oheň, tedy dobrý sluha, ale špatný pán. 
Tyto obecněji koncipované myšlenky jsou jen zdánlivě zavádějící. Uvědomění si těchto základních 
faktů a kontextu úvah je totiž pro dále prezentované teze zásadní. Umožní to chápat analýzu role 
státu ve zdravotnictví jinak, než jak je chápána v současné době v Česku, tedy jinak než jakéhosi 
nezbytného korektora toho, co tržní alokace nedostatečně vyřešila, případně opakovaně 
selhávajícho implementátora kusých reforem, jejichž výsledky se projevují zejména ve zmatení 
jednotlivých aktérů systému. 
Cílem příspěvku je tak zhodnotit úlohu governance a stewardship ve zdravotnictví, přičemž důraz 
bude kladen na vysvětlení toho, proč se vlastně takovýmito pojmy ve zdravotnictví zabýváme a 
k čemu mohou být užitečné. 
Je samozřejmě nutno přiznat, že tento pohled na roli státu v sobě obsahuje určitý prvek idealismu, 
respektive rozměr normativních úvah o tom, co by stát ve zdravotnictví měl dělat a především jakou 
pozici by měl zastávat. Domnívám se ovšem, že to je jeden z prvků, který by měl současnou diskusi 
o zdravotní politice obohatit, neboť v něm lze tušit klíč k odsunutí opakovaných diskusí o míře 
spoluúčasti pacienta či vlastnictví zdravotnických zařízení tam, kam patří – tedy na dílčí místo 
v rámci celé zdravotní politiky. Nejde o to tyto diskuse bagatelizovat, ale je otázka, zda jejich stálé 
opakování včetně praktických pokusů o konfiguraci různých variant již dostatečně neprokázalo, že 
jejich konkrétní nastavení není pro kvalitu a dostupnost zdravotní péče tak zásadní, jak se možná 
v praxi české zdravotní politiky zdá. 
Je nesporné, že otázky týkající se governance a stewardship ve zdravotnictví jsou striktně vzato také 
určitým eufemismem pro zejména v českém prostředí citlivě vnímanou otázku úlohy státu ve 
zdravotnictví. Ale nejen v českém prostředí. Při každé větší diskusi o reformě zdravotnictví v USA 
je hlasitě slyšet argument o riziku socializace medicíny jako nežádoucího ústupu z pozitiv, které 
nabízí svobodný trh. Je to skutečně tak? A nebo je ten problém složitější? 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Shrňme nejprve několik základních východisek analýzy. Tu poněkud komplikuje existence známé 
trojí typologie zdravotnických systémů, kdy každý z nich specifikuje – a výrazně – jinou roli pro 
stát jako aktéra zdravotní politiky (podrobněji k jejich rozboru viz Mertl, 2010).  Zdálo by se tedy, 



že nacházení nějakého společného jmenovatele bude hodně těžké. Z hlediska výsledku určitě ano. 
Ale z hlediska typologie, z hlediska interní logiky systému to zas až tak těžké není. 
Lze totiž úspěšně rozčlenit důvody, pro které dochází k zásahům dalších subjektů mezi původně 
privátní vztah lékaře a pacienta. Jedno z možných členění spočívá v následující klasifikaci důvodů: 

 tržní selhání, 
 sociální aspekty dostupnosti a spotřeby zdravotní péče, 
 rozvoj medicíny a investice do zdraví, 
 etika a eugenika. 

Zkusme si je nyní rozebrat podrobněji. Tržní selhání spočívá v neschopnosti aktérů tržní transakce 
nalézt ve svobodné směně oboustranně efektivní řešení. V oblasti zdravotnictví je takových případů 
celá řada, jak zdůvodnil již Arrow (1963) a Grossman (1972). Hlavní příčinou je při tom neřešitelný 
rozpor mezi zdravotní péčí a zdravím, kdy předmětem tržní směny jsou jednotlivé „úkony“ 
zdravotní péče, které ke zlepšení zdraví mohou, ale také nemusí mít vztah69. Specifickou oblastí je 
také tržní selhání ve zdravotním pojištění, kdy např. v soukromém zdravotním pojištění bez 
specifické regulace dochází tržními postupy k segmentaci a nefunkčnosti celého pojistného trhu 
(seskupování klientů dle zdravotního rizika až k jeho plné individualizaci a tím i nepojistitelnosti). 
Sociální aspekty poskytování a financování zdravotní péče jsou duální. Na jedné straně usilujeme o 
minimalizaci výdajů na zdravotnictví, protože ztráta zdraví spojená s výdaji na léčení může být 
chápána neproduktivně, neboť nemoc je obecně nežádoucí stav a současně bychom mohli výdaje na 
zdravotní péči použít na jiné statky a služby. Z toho vyplývá potřeba prevence onemocnění a jejich 
efektivní léčba za co nejnižší náklady, případně i zvažování, zda je léčba vůbec nutná vzhledem k 
nákladům. V tomto pojetí je zdravotnictví statickým, „servisním“ sektorem, který vyřeší vzniklý 
problém co nejefektivněji a umožní člověku věnovat se jiným, produktivnějším činnostem. Toto 
pojetí historicky dominovalo a jeho extrémním projevem bylo ztotožnění medicíny se „sociální 
činností“, tak jak tomu často bylo ve středověku. V současné době z hlediska sociálních aspektů 
dominuje především problém nákladů na zdravotní péči a jeho rozložení v populaci (fairness of 
financing, WHO, 2000). 
Současně je ale zdravotnictví v moderní společnosti významnou součástí sektoru služeb s vysokým 
podílem kvalifikované práce a příležitostmi pro využití moderních technologií. Na zdravotní péči 
navazuje mnoho souvisejících činností, které implikují význam zdravotnictví jako 
národohospodářského odvětví s pozitivním vlivem na ekonomický růst. Výdaje na zdravotní péči 
mají rovněž charakter investic do lidského kapitálu. Rostoucí nároky na člověka a jeho výkon 
implikují zvýšené fyzické i psychické zatížení, odrážející se v požadavcích na výkon zdravotnictví a 
tedy i investice do něj. Zdravotnictví je v tomto pojetí dynamickým, „rozvojovým“ odvětvím a 
očekává se od něj stále silněji aktivní přístup k optimalizaci zdravotního stavu včetně odpovědi na 
různorodou poptávku pacientů. Navíc medicína má pod kontrolou řadu dříve velmi závažných, 
invalidizujících nebo i smrtelných infekčních nemocí (TBC, obrna, streptokokové infekce), což 
vytváří prostor pro rozvoj zdravotnictví směrem ke zvyšování kvality prodlužujícího se lidského 
života. S tím souvisí také výzkum v oblasti příčin vzniku nemocí a jejich léčby, což umožňuje řešit 
stále širší škálu zdravotních problémů a vyhovět nárokům moderní společnosti.  Jinak řečeno – na 
zdravotnictví lze nahlížet i pozitivně, tedy vidět náklady na léčbu nejen v kontextu momentální 
léčby konkrétního jednotlivce, ale v kontextu jeho dalšího produktivního života a rozvoje medicíny 
samotné, která pro tento rozvoj samozřejmě potřebuje i pacienty.  
Jinak řečeno, jednotlivec spotřebovává zdravotní péči ze dvou důvodů. Jednak proto, aby učinil svůj 
život příjemnější a bezbolestnější, jednak proto, že dlouhý a zdravý život zlepšuje naši schopnost 
dělat to, co chceme dosáhnout, včetně našeho uplatnění na trhu práce. 
S výše uvedenými tezemi souvisí i otázky etické a eugenické. I na ně lze nahlížet ambivalentně – 
mnoho typů léčby, které se v současné době běžně aplikují, by ve středověku bylo odmítnuto jako 
eticky nepřijatelné. Současně se ale extrémně rozvíjí problematika práv pacientů, která zásadně 
mění pohled na pacienta jako pasivního příjemce dobra z rukou lékaře. A je zřejmé, že tato práva se 

                                                           
69 A navíc mohou být i paliativního charakteru, což už nesplňuje ani kritéria zvýšení užitku dle Grossmanových tezí. 



neutváří pouze spontánně, ale jako další součástí právního řádu jsou, byť zprostředkovaně, závislé 
na fungování právního státu. 
Výsledek uvedených procesů lze shrnout v následující tabulce, popisující dílčí role státu ve 
zdravotnictví. Konkrétní praxe vždy vychází z reality určitého zdravotnického systému a nastavení 
rolí jednotlivých dalších aktérů. Ve většině zdravotnických systémů současnosti stát ustupuje 
z přímého poskytování nebo organizování zdravotní péče. Přesto lze nalézt určité základní společné 
prvky, které jsou typické pro úlohu státu ve většině vyspělých zdravotnických systémů. Tyto role 
vyplývají i ze schémat determinant zdraví. Následující schéma popisuje nejdůležitější role, které 
obvykle vykonává stát v rámci zdravotní politiky.  
 
Tabulka 1 – Role státu ve zdravotní politice 

 
Zdroj: Mertl, J. Soukromé zboží, nebo veřejná služba? Přístupy k roli státu ve zdravotnictví. 
Scientia et Societas, č. 1, 2009  
 
 
Amartya Sen a jeho aktualizace ekonomického myšlení 
S uvedenými body, specifickými pro zdravotnictví, lze účelně propojit i koncepty nositele 
Nobelovy ceny za ekonomii A. Sena (Sen, 2002), který provedl transpozici běžných ekonomických 
cílů a hodnot takto: 
 

Role systémotvorná a normotvorná, kdy stát 
 
- formuluje a stanovuje dlouhodobé koncepce a 
nosné rozvojové programy, 
- vymezuje pravidla pro chování 
zainteresovaných subjektů, normy a standardy, a 
kodifikuje tato pravidla pomocí legislativního 
procesu, 
- stanoví podmínky pro fungování 
zdravotnických zařízení (zejm. z hlediska 
bezpečnostních a medicínských standardů)  
- definuje a vynucuje zdravotní péči tam, kde by 
její zanedbání bylo v přímém rozporu s principy 
fungování demokratické společnosti 
 

Role kompenzační a redistributivní, kdy stát  
 
- umožňuje přístup k adekvátní zdravotní péči 
těm, kteří z důvodu změny svého zdravotního 
stavu tuto péči objektivně potřebují, a chápe tuto 
objektivní potřebu jako kritérium přístupu 
k péči, 
- prostřednictvím zásahů do vztahů pacienta a 
lékaře se snaží minimalizovat vliv rozpočtového 
omezení a tržního selhání, 
- umožňuje řešit situaci těm občanů, kterým 
zdravotní stav dlouhodobě komplikuje možnost 
začlenit se do společnosti a kde by tedy mohl 
působit jako faktor jejich sociální a ekonomické 
diskriminace 
 

Role tvůrčí a rozvojová, kdy stát 
 
- stimuluje rozvoj zdravotnictví v těch 
případech, kdy efektivní poptávka po 
zdravotních službách tento rozvoj dostatečně 
negarantuje, 
- chápe zdravotnictví jako faktor rozvoje 
ekonomiky a podporou investic do tohoto 
odvětví stimuluje ekonomický rozvoj a investice 
do lidského kapitálu 
- působí jako syntetický faktor zabraňující 
rozpadu zdravotnických služeb na tržně 
efektivní a „zbývající“ část  
 

Role monitorovací, kdy stát 
 
- sleduje aktivity, které zdravotnická zařízení 
vykonávají a posuzuje je z hlediska 
národohospodářské efektivnosti 
- evaluuje činnost subjektů zdravotnického 
systému z pohledu cílů zdravotní politiky, tedy 
zejména vývoje zdravotního stavu obyvatelstva 
- analyzuje situaci jednotlivých subjektů 
systému a skutečné možnosti dostát 
požadovaným kritériím (např. dostupnost péče 
pro pacienty, efektivnost léčby ve 
zdravotnických zařízeních) 



Tabulka 2 – Koncepty Amartyi Sena ve vztahu ke zdravotní politice 
Koncept Tradiční přístup Přístup A. Sena 
Individuální zájmy Příjem/spotřeba/užitek Lidské schopnosti a možnosti 

– s explicitní rolí svobody a 
práv 

Zdravotní péče (teoretická) možnost spotřeby 
zdravotní péče 

Individuální a skupinové 
nároky spotřeby zdravotní 
péče 

Chudoba  Hmotná deprivace Deprivace atributů 
podstatných pro kvalitu 
života (zdraví, vzdělání, 
přístup ke kvalitním 
potravinám) 

Cíle rozvoje  Ekonomická 
efektivnost/maximalizace HDP na 
hlavu 

Lidský rozvoj, faktická 
svoboda rozvoje, rozšíření 
hodnotných schopností a 
realizace lidských práv 

 
Zdroj: Economic Theory, Freedom and Human Rights: The Work of Amartya Sen, November 2001, 
online http://www.odi.org.uk/rights/Publications/sen.pdf, [cit. 13.9.2013] 
Výše uvedené faktory vedou k pochopení toho, proč se úloha státu ve zdravotnictví posouvá, proč 
už nestačí klasické pojetí státu jako toho aktéra, který dělá věci, které nikdo další dělat nechce nebo 
nemůže. V Senově pojetí jsou výsledky systému věcného charakteru a podstatná je především 
koncepce reálné svobody v rozhodování o svém osudu. To má vedle ekonomických konsekvencí 
také vazbu na psychologické koncepty eustresu a distresu (Honzák, Večeřová 2008). Je prokázáno, 
že pokud jednotlivec může svůj osud a konání reálně ovlivňovat (eustres), tak zejména do určité 
míry je schopen zvládat i objektivně velmi zátěžové situace. Naopak pokud danou situaci reálně 
ovlivnit nemůže a je pouze pasivním pozorovatelem či obětí jejích důsledků, deprivační vliv 
takového stresu (distres) může být zhoubný. 
Pokusme se nyní o mírně extrémní pohled na roli externí autority ve zdravotnictví. S využitím 
Senova konceptu reálné svobody tak ukážeme, proč jsou krajní pohledy ve zdravotnictví nefunkční. 
Představme si člověka, který trpí určitým onemocněním. Toto onemocnění de lege artis implikuje 
možnost léčby. Čistě autoritativní přístup státu vede k tomu, že lékař (jako reprezentant „zájmu na 
zdraví lidu“) bude pacienta do léčby nutit, a to v souladu s centrálně definovanými postupy a 
pochopitelně také za veřejné peníze. Čistě tržní přístup vede k tomu, že je ponecháno na pacientovi, 
kde, jak a jestli vůbec se léčit bude, a to za jeho soukromé peníze. Oba tyto přístupy však mohou 
vést k suboptimálnímu řešení, v prvním případě minimálně subjektivně-psychologickému ve 
smyslu „podstupování nucené terapie“ a omezení možnosti volby, v druhém případě může vést ke 
zhoršení zdravotního stavu příslušného pacienta a závislosti spotřeby terapie na jeho rozpočtovém 
omezení. Optimální přístup je náročnější – poskytnout pacientovi reálnou svobodu v rozhodování 
ohledně svého léčení. To předpokládá jak demokratický přístup ze strany lékařů, tak i uplatnění 
ekonomických mechanismů umožňujících léčbu bez závislosti na momentální výši příjmu. 
Přístup A. Sena tak dokazuje, spolu se specifiky zdravotnictví jako odvětví ekonomiky, výraznou 
potřebu neponechat zdravotnictví jen tak být volné hře okolností, ale naopak v něm účelně vytvářet 
podmínky a prostředí vhodné pro udržení a obnovu zdraví na základě reálné svobody jednotlivých 
subjektů. 
 
 
2 KONCEPT STEWARDSHIP 

http://www.odi.org.uk/rights/Publications/sen.pdf


Převzetí odpovědnosti za kvalitu, kvantitu a dostupnost zdravotní péče má za důsledek vykonávání 
příslušné role státu v souladu s principem symetrie pravomoci a odpovědnosti.70 Úloha státu při 
konstituování zdravotního systému by měla být především systémová. Stát by, pokud to není 
nezbytně nutné, neměl vstupovat do konkrétních vztahů mezi konkrétními subjekty, ale pokud se 
rozhodne péči v určitém rozsahu garantovat, pak musí nastavit takové podmínky a prostředí, aby 
subjekty se mohly svobodně, ale v rámci těchto pravidel chovat tak, že budou sledovat cíle 
zdravotní politiky. V tomto smyslu tedy funguje stát jakožto iniciátor, implementátor a regulátor 
systému zdravotní péče. V této souvislosti je v současné zdravotnické literatuře často uváděn 
koncept stewardship (Saltman a Ferrousier, 2000), který usiluje o překonání tradičních nevýhod 
byrokratického řízení. Kass71 a Armstrong72 tento koncept charakterizují jako „posun od řízení a 
kontroly ke službě“ a jako nástroj umožňující v rámci systému zdravotnictví sladit tržní přístupy 
s etickým a věcným rámcem zdravotnictví. Jak uvádějí Saltman a Ferroussier, „stewardship má 
schopnost kombinovat efektivní, quasi-tržní chování s eticky korektním a důvěryhodným 
rozhodováním způsobem, který přímý, ekonomicky orientovaný přístup není schopen dosáhnout“. 
Stewardship stojí nad běžnými funkcemi systému, jako jsou poskytování a financování zdravotní 
péče. Obsahuje v sobě úvahy o celkové funkci systému, o mechanismech a normách jeho fungování 
v kontextu jeho výsledků, financovatelnosti, dostupnosti a sociální akceptability. Síla tohoto 
konceptu spočívá v nadhledu nad každodenními selháními a úspěchy zdravotnictví, a zároveň 
odstínění od přímého řízení jednotlivých aktérů. V tomto ohledu je stewardship jakési pastýřství, 
které by bylo možno přirovnat k působení kněze ve své farnosti, nebo k působení učitele na své 
studenty.  
Travis a kol. (2002) formulovali následující „domény“, které by v rámci konceptu stewardship měly 
být naplňovány. 
 
 Generování inteligence (management znalostí, posun od informací ke znalostem o 
zdravotnictví) 
 Formulování strategických směrů zdravotní politiky 
 Zajištění nástrojů pro implementaci: síla, pobídky a sankce 
 Tvorba koalic/partnerství 
 Zajištění souladu mezi cíli zdravotní politiky, organizační strukturou a kulturou 
 Zajištění zodpovědnosti jednotlivých aktérů 
 
Pozici tohoto konceptu v rámci zdravotnictví ukazuje následující schéma: 
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Obrázek 1 – Funkce a cíle systému zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: World Health Report 2000. Geneve: WHO, 2000 
 
Je z něj patrná změna pozice státu, který obecně stojí nad konkrétními aktivitami dalších subjektů. 
Velmi významný je v této souvislosti koncept responsiveness, tj. schopnost systému respektovat 
nezdravotní priority pacienta (soukromí, důstojnost, individuální preference). Tento koncept je 
doplněním tradičního konceptu formální dostupnosti zdravotní péče a výsledků systémů měřených 
zdravotnickou statistikou. 
 Stewardship státu je funkcí, která by ke zvýšení responsiveness měla přispívat, stát by měl tedy 
podporovat také naplnění nezdravotních priorit občana v systému. V souladu s koncepty solidarity 
je pak na úrovni WHO analyzováno také rozložení financování systému (fairness of contributions). 
Je nutno si uvědomit, že stewardship jako teoretický pojem není nutně přímo svázán s entitou státu. 
Jeho praktická aplikace ve zdravotní politice však naráží na to, že žádný jiný aktér zdravotnického 
systému není v  schopen na sebe tuto funkci převzít. V tržně orientovaných systémech zdravotnictví 
část této funkce přebírají na sebe zdravotní pojišťovny, ovšem pokud jsou ziskově orientované, tak 
jejich manažeři nejsou schopni před vlastníky aplikaci kritérií stewardshipu obhájit. Proto praxe 
vede ke ztotožnění stewardshipu jako jedné z klíčových úloh státu jako aktéra zdravotní politiky.  
Stewardship také umožňuje využití jiných než tržně-racionálních vztahů a mechanismů. Jsou to 
především důvěra, sdílené hodnoty, dlouhodobá výhodnost. Tyto hodnoty může ve svobodné tržní 
směně konzistentně aplikovat a prosazovat pouze silný subjekt, ideálně stojící mimo přímou tržní 
transakci. Analýza tržních situací i empirické zkušenosti totiž často ukazují, že momentální 
výhodnost a kritérium ceny je silnější, než věcné aspekty transakci doprovázející. S trochou 
nadsázky se dá říci, že mnoho tzv. tržně racionálních transakcí nesplňuje základní atributy řádné 
smlouvy, tj. že je uzavřena vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Jediným atributem takových transakcí bývá právě demonstrované „svobodné“ 
rozhodnutí, které však v sobě obsahuje výrazný prvek distresu v kontextu Senovy reálné 
rozhodovací svobody. A zdůrazněme, že právě ve zdravotnictví jsou situace, kdy se lidé rozhodují 
za neobvyklých podmínek, velmi časté. Možná proto je zde historicky kladen důraz na etiku a 
pravidla pro jednání jednotlivých aktérů.  
Právě jsme definovali základní pojmy spojené s rolí státu ve zdravotnictví. Hledali jsme při tom 
důvody, proč by tomu tak mělo být a jaké jsou širší souvislosti zkoumaného problému. To je nutná, 
ale nikoli postačující podmínka funkční analýzy. Příčinou je to, že definice uvedených pojmů 

Stewardship 

Tvorba kapacit 
(investice, 

vzdělávání) 

Financování (získávání finančních 
zdrojů, rozložení rizika, nakupování 

péče) 

Poskytování 
zdravotnických 

služeb 

Responsiveness – 
schopnost 

respektování priorit, 
soukromí a autonomie 

pacienta 

 

Zdraví  

Spravedlivé-efektivní 
rozložení příspěvků 

(fairness of  
contribution) 

Funkce  Cíle 



samozřejmě dobré fungování zdravotnictví nezajistí. Jenže jsou skutečně jeho nutnou podmínkou, 
stejně tak, jako jsou v právu definice pojmů podmínkou toho, aby se mohlo vůbec konat nějaké 
soudní stání a hledat spravedlnost.  
 
3 KONCEPT GOVERNANCE 
 
Současně je ale třeba hledat i více aplikační rovinu týkající se role státu ve zdravotnictví. Zde se 
nabízí přechod k pojmu governance. Tento pojem je o něco konkrétnější, má vazbu i na svou 
komerční podobu corporate  governance a  ve zdravotnictví se týká zejména faktické organizace 
systému a poskytování zdravotní péče. Je třeba si uvědomit, že jakkoli výše analyzované problémy 
jsou podstatné, tak ve zdravotnictví je samozřejmě nutno, podobně jako v jiných odvětvích, také 
zabezpečit praktické financování a poskytování zdravotní péče. To je při současném objemu 
zdravotní péče velká věcná úloha, které se nezbavíme jen diskusemi ohledně základního rámce 
systému a z nadhledu, který poskytuje koncept stewardship.   
Z terminologického hlediska je třeba podotknout, že např. Osborne a Gaebler (1992) definují 
governance na úrovni státu jako pobídku k takovému chování centrální autority, kde „government 
should steer, not row“ – tj. stát má kormidlovat, nikoli veslovat. Koncept governance, používaný 
obecně pro roli určité autority se tak dostává ve zdravotnictví z určitého pohledu částečně do 
konfliktu s konceptem stewardship. Lze se ale domnívat, že vymezení pojmu stewardship je 
chápáno na systémově vyšší „doménové“ úrovni, zohledňuje specifika zdravotnictví, tvoří 
konceptuální rámec zdravotní politiky a není orientováno na aplikační rovinu řízení a fungování 
zdravotnického systému.   
Governance se týká zejména větších zdravotnických zařízení, jako jsou nemocnice či sítě 
ambulantních poskytovatelů, a zdravotních pojišťoven, pokud v daném systému zdravotní péče 
existují. Řízení těchto subjektů je náročným procesem, který byl historicky ve zdravotnictví 
postaven především na věcné logice, selském rozumu a sledování medicínských cílů. V současné 
době je však např. nemocnice také podnikem, který k tomu, aby mohl dosáhnout svých cílů, musí 
být schopen adekvátního hospodaření, alokace vzácných zdrojů a existence v tržním prostředí 
vůbec. Do rozhodování tak vstupují otázky výběrových řízení, nákupu zdravotnické techniky, 
smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, jednání s pacienty, ale i odpovědnosti za 
poskytnutou zdravotní péči. Z tohoto stručného výčtu je možno odvodit, že řada těchto procesů je 
mimo tradiční „eticko-zdravotní“ myšlenkový rámec, v němž uvažuje typický klinický lékař 
(jakkoli je jeho uvažování nezbytné pro poskytování a zachování vysokého standardu zdravotní 
péče -  Mechanic, 2000).  
Governance ve zdravotnictví je tedy souhrnem mechanismů, procesů, institucí a vizí určujících, jak 
racionalizovat správu a management zdravotnického systému na aplikační úrovni, definovat a 
institucionalizovat role a zájmy jednotlivých subjektů uvnitř systému a nastavit pravidla pro 
fungování tak, aby přispívala k dosažení potřebných výsledků. Tzv. good governance je zřejmě 
především nástrojem k tomu, jak řešit a nastavit konkrétní chod zdravotnictví, aniž bychom se 
dostávali do pravidelných, předvídatelných  či systémově vynucených  konfliktů s etikou, právem či 
ekonomií. Spočívá v jakémsi „prosáknutí“ zdravotnictví cíli, metodami a  nástroji efektivně řešícími 
anticipované situace a problémy praxe zdravotní politiky. To je realizováno v současné době 
prakticky ve všech zdravotnických systémech vyspělých zemí, jak to popisují např. Jakubowski a 
Saltman (2013). 
Dalším aspektem governance ve zdravotnictví je otázka decentralizace odpovědnosti za dostupnost 
a kvalitu zdravotní péče. Tradičně tuto roli v garantovaných systémech zabezpečoval stát. 
V souvislosti s decentralizací veřejné správy a delegací této pravomoci na regionální autority 
vyvstává problém řízení zdravotnictví na regionální úrovni, při obvykle centralizované redistribuci 
zdrojů. Zdánlivě drobný posun může přinést v praxi zdravotní politiky výrazné problémy, jak se 
ukázalo i v České republice v souvislosti s převodem nemocnic na krajská zastupitelstva.   
 Dalšími procesem, který je třeba v rámci konceptu governance zohlednit, je také pluralizace aktérů 
systému. Jak již bylo naznačeno, stát ustupuje z přímého poskytování zdravotní péče, což ale 



znamená, že musí nacházet nástroje vedoucí k žádoucímu chování takto pluralizovaného systému. 
Jedním z klíčových nástrojů je efektivní nakupování zdravotní péče – studie (Figueras et al, 2005) 
ukazují, že pokud subjekty nakupující zdravotní péči jsou jen pasivními „propláceči“ spotřebované 
zdravotní péče, má to zásadní dopad na jeho kvalitu a efektivnost. Připomeňme současně, že 
efektivní nakupování neznamená tlak na snížení nákladů za každou cenu; to by bylo v rozporu se 
základními zásadami zdravotní politiky, ale i běžných mikroekonomických teorií.  
 
Regulace v systému zdravotní péče 
 
Asi nejvíce ekonomicky „uchopitelným“ konceptem je institucionální a parametrická regulace 
systému. Zde se již jedná o konkrétní zásahy a nastavení parametrů existujícího systému. Účinně 
regulovat tedy lze systém, kde již top-level stewardship a governance dobře funguje, kde jsou již 
vymezené základní vztahy a jednotlivé subjekty jsou seznámeny a ztotožněny se svou rolí 
v systému. Ve zdravotnictví nelze chápat regulaci jen jako kompenzaci selhání trhu (byť je to 
nejtypičtější důvod), neboť, jak již bylo uvedeno, důvodů pro intervenci je zde více.  Nejtypičtější 
regulace, známé z mezinárodních zkušeností ve zdravotnictví, jsou: 
 
 definice základního (standardního) balíku zdravotní péče, 
 regulace plátců zdravotní péče (rozpočet, kompenzace rizika), 
 regulace poptávky po zdravotní péči (spoluplatby), 
 úprava smluvních vztahů mezi poskytovateli a plátci, 
 předpisy upravující výkon zdravotnického povolání, 
 léková politika. 
 
Jedná se o konkrétní mechanismy, specifické pro tu či onu zemi, a mající smysl právě jen 
v kontextu tamějšího zdravotnického systému. Smysl regulace spočívá především v tom, zabránit 
takovému chování aktérů, které je nežádoucí z hlediska výsledků systému. O účinnosti jednotlivých 
regulačních nástrojů se vedou velké spory, které jsou často ovlivněny právě zájmy  aktérů, které 
mají regulovat. Při analýze této účinnosti je tak nutné především identifikovat dotčené aktéry a 
analyzovat dopady na jejich ekonomickou situaci, ale také na jejich pozici v systému. Nelze 
argumentovat pouze sociální únosností nebo zhoršením/zlepšením jejich pozice. Regulace je 
prováděna právě proto, aby pozici jednotlivých aktérů vymezila. 
 
4 PRIVATIZACE JAKO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S GOVERNANCE? 
 
Je zřejmé, že analyzované problémy role státu ve zdravotnictví a souvisejících konceptů vzbuzují 
svou komplikovaností otázku, zda by nebylo účelné je vyřešit privatizací systému, čímž by 
zvýrazněním úlohy trhu tento na sebe skrytě převzal roli automatického řízení ve smyslu konceptu 
tzv. neviditelné ruky (Průša, 2012). Jakkoli takovéto návrhy mohou vypadat lákavě, dostupné 
poznatky teorie i praxe ukazují, že něco takového je zcela nerealizovatelné a že případnou 
privatizací např. na straně financování vzniknou pro stát, respektive veřejný zájem zcela nové a 
v podstatě i komplikovanější role, než pokud financuje zdravotnictví přímo z veřejných prostředků. 
Příkladem může být např. zdravotnická reforma prezidenta Obamy v USA, která zavádí mj. regulaci 
třídění pojištěnců podle rizika, konstruuje burzu pojištění Exchange (technická podpora při výběru 
produktů), jakož i vynucuje povinné pojištění každého občana a tím i nutnost existence 
motivačních/sankčních mechanismů ze strany státu. Podobně také v Nizozemí, kde funguje 
v současné době systém regulované konkurence mezi převážně neziskovými pojišťovnami 
poskytující základní standard zdravotní péče, to neznamená, že tato regulované konkurence funguje 
„sama od sebe“ a role regulátora je v tomto směru nadále podstatná (Jakubowski a Saltman, 2013). 
Regulace je nutná jak pro dosahování pozitivních cílů, kterými jsou např. nárůst kvality a 
dostupnosti zdravotní péče, tak i pro prevenci negativních cílů, jakými je například nežádoucí 
selekce mladých a zdravých, tj. nízkonákladových  pojištěnců v případě řízené konkurence.  



 
DISKUSE A ZÁVĚR 
Provedený rozbor konceptů implikuje určité závěry i pro praxi zdravotní politiky v Česku. Bohužel, 
tyto závěry jsou nepříliš optimistické. Je evidentní, že česká praxe se v posledních letech, zejména 
od roku 2006 koncentruje především na diskuse o poptávkové regulaci spotřeby zdravotní péče a 
míře solidarity ve zdravotnictví, případně finanční bilanci systému ve vztahu k ekonomickému 
vývoji a situaci ve zdravotnických zařízeních. To jsou jistě důležité prvky systému, ale nikoli jediné 
a už vůbec ne příčinně vedoucí ke zlepšení kvality, dostupnosti a responsiveness systému zdravotní 
péče.  
I v českém zdravotnictví přitom proběhlo či probíhá řada procesů, které by si kvalitní stewardship a 
governance zasloužily. Uveďme především následující 
 
 převod nemocnic na kraje a decentralizace veřejné správy, 
 změny v institucionální struktuře zdravotních pojišťoven, 
 stárnutí populace a nárůst potřeby zdravotně-sociálních služeb, 
 management civilizačních onemocnění, 
 rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví. 
 
Představa, že se tyto procesy budou řešit spontánně v rámci optimálního nastavení poměru 
solidarity a ekvivalence je krajně zjednodušená, už jen proto, že ve světě existují systémy 
s rozdílným tímto poměrem, a přesto se všechny s uvedenými procesy obtížně potýkají. Stejně tak 
není klíčem k jejich vyřešení ani navýšení poměru výdajů na zdravotnictví k HDP, jakkoli tato 
změna by, vzhledem k nízké hodnotě tohoto ukazatele, českému zdravotnictví pravděpodobně 
prospěla. 
Nevýhodou prezentovaných konceptů stewardship, governance je nesporně jejich poměrně velká 
obecnost, nespecifičnost a snad i určitá bezzubost, když jsou vystaveny konkrétní otázce či testu 
realizovatelnosti. Vystupují při analýze či diskusi až tehdy, když se vyčerpá souboj o to, jak nastavit 
ten či onen parametr. Pak teprve napadne zúčastněné aktéry tichá myšlenka, že to asi nestačí. Že se 
to musí řešit ještě nějak jinak, že kromě těch dílčích parametrických nastavení, tak podstatných pro 
běžný chod systému, je nutné mít ještě filozofii, smysl, pravidla a věcná kritéria jeho fungování. Je 
pravděpodobné, že podobný pocit má řada aktérů, kteří se v posledních letech účastnili veřejné 
diskuse o zdravotní politice a jejích reformách, kdy se v České republice přes řadu dílčích 
parametrických změn reprodukují negativní jevy, aktuálně např. negativní bilance řady klíčových 
nemocnic vzhledem k nastavení úhrad péče a nepřímém zdanění.  
Provedená analýza naznačuje, že v Česku nahlížíme na zdravotnictví stále z trochu zvláštního úhlu, 
který se manifestuje v tom, že nejvíce a nejprve se zabýváme tím, aby zdravotní péče nebyla 
zneužívána nebo nadužívána (viz argumentace Ministerstva zdravotnictví z roku 2008 při zavádění 
regulačních poplatků). To je důležité, ale v mezinárodním kontextu neobvyklé, jak ukazují i 
nejnovější analýzy z dané oblasti (Jakubowski a Saltman, 2013). Ve světových zdravotnických 
systémech jde o především o něco jiného.  Rozhodujícím imperativem je zde především triáda 
zdravotní stav, responsiveness, ufinancovatelnost.  
Zjištěné poznatky ukazují, že spor stát versus trh je ve zdravotnictví omezen jen na určité části 
systému, a že existuje významná skupina funkcí a činností, které jsou v rámci konkrétního nastavení 
systému na stát přesunuty nikoli z titulu redistribuce či alokace, ale z titulu jeho funkce koncepční, 
regulační, rozvojové a systémotvorné. Je proto užitečné tyto aspekty od sebe v diskusích oddělovat.  
V případě teoretické privatizace financování zdravotnického systému po vzoru USA či Nizozemí to 
neznamená, že je možno se otázku governance a stewardship pominout ve smyslu ponechání 
racionality pouze na tržní alokaci. V těchto dvou zemích, které jsou v podstatě jedinými příklady 
z praxe, kde je na straně financujících subjektů použita řízená konkurence mezi subjekty, zůstává 
klíčová role státu jako regulátora, definujícího obsah základního standardu zdravotní péče, 
vynucujícího regulaci třídění klientů podle zdravotního rizika, organizujícího trh se zdravotním 
pojištěním a podobně. Na základě těchto poznatků lze tedy vyloučit, že by se těmito koncepty 



mohla zdravotní politika v budoucnu přestat zabývat, ba naopak, v určitém smyslu slova je při 
existenci privátních subjektů ať už na straně financování, nebo poskytování zdravotní péče úloha 
státu náročnější.  
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18 INTENZITA A EXTENZITA VÝVOJE VYBRANÝCH ZEMÍ 
EU (R) 
(Analýza kvality vývoje deseti vybraných zemí EU) 
 
Jiří Mihola, Ivana Turková, Tomáš Listopad 
 
Abstrakt: Kvalitní trajektorie vývoje dané země se vyznačuje implementací vhodných intenzivních 
faktorů vývoje. Proto byla zkonstruována univerzální, prakticky reálně proveditelná metodika 
analýzy kvality národních ekonomických trajektorií. Tento příspěvek se zabývá použitím informačně 
nenáročné metodiky využívající dynamický parametr intenzity a extenzity na srovnávací analýzu 
deseti vybraných zemí EU na dvacetiletých časových řadách. 
 
Klíčová slova: dynamický parametr, efektivnost, intenzita, intenzivní faktory, zisk 
Keywords: dynamic parameter, efficiency, intensity, intensive factors, profit 
 
JEL classification: C22, C43 
 
Expressing the influence of intensive growth factors and optimal human resources structure 
Summary 
Following the research, the results of which have been gradually published in Statistika since 2006, the intensive 
research of analytical tools of quality of dynamics of change in economy has also continued at VŠFS. This 
research is based on the crucial criterion of business in market economy – profit, but at  the same time it respects 
the limitations of factors of production. From this viewpoint it makes a difference in which way is the profit 
achieved. The inferred tools are also useful at the level of national economy. The correct answer to the question of 
the means of achieving profit or GDP has big influence on many problems, incĺuding not only managing of big 
corporations, finding of perspective direction of national economies or multinational groups, but also for solving 
problems with tenders, outsourcing and other economic activities. 
 
The key characteristic of information society is the application of new knowledge or invention of new ways in 
which to apply the existing knowledge. Schumpeterian analysis of economic process emphasizes the key role of 
dynamic processes involving permanent innovative effort of enterpreneurs. But in all stages of business the 
innovation is only created when there is good education, which leads to progress in science and research, 
development of human resources and increase in application of innate human abilities. Innovative processes are 
also associated with the advances in communication technology, increases of quality of management and more 
efficient strategy and motivation. Such development is characterized by the use of mainly qualitative factors or 
intensive development in contrast to the extensive expansion of existing production. 
To use the modified expression we must first work to aggregate both inputs labor L and capital K with the result 
for a dynamic problem. This quantity is called the aggregate of input factors SIF. Both additive and multiplicative 
aggregate functions are used for this purpose for both static and dynamic problems. We consider the weighted 
geometric aggregation to be the best aggregation method. It is used for example in  the form of Cobb-Douglas 
with technical progress. 
Y = SPF . Lα . K (1-α)                                                                (1) 
so                                                             SIF = Lα . K (1-α)                                                                  (2) 
which implies                                           Y = SPF . SIF                                                                    (3) 
The expression (3) is a national economic application. Due to the characteristics of indices its dynamic form 
analogous to expression can be easily deduced from the expression (3). 
                                       I(Y) = I(SIF) . I(SPF)                                                             (4) 
By logarithming of this expression we get the initial expression for modification of national economic dynamic 
parameters for national economy. 
National economy form of dynamic parameter of intensity is 
 
                                                               (5) 
 
National economy form of dynamic parameter of extensity is 
 
                                                          (6) 
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The calculation of proportion of influence of intensive and extensive using these parameters has many advantages 
against calculation of proportion of influence.  
 
At the conclusion I am solving problém: optimal structure of human resources in globalisation conditions is 
derived from the variety of representation of people's abilities in comparison with needs for performing a concrete 
profession. 
 
JEL Code: C22, C43 
 
ÚVOD 
Vývoj HDP nastává buď vlivem intenzivních, nebo extenzivních faktorů. V praxi je téměř každý 
vývoj smíšený tj. působí oba tyto faktory. Jen zcela výjimečně jde o čistě extenzivní, nebo čistě 
intenzivní vývoj. Znalostní společnost se opírá především o intenzivní faktory. Extenzivní vývoj 
rozšiřuje pouze rozsah produkce. Obvykle se tento problém řeší pomocí rovnice růstového 
účetnictví (Mihola 2007a, Mihola 2007b, Hájek a Mihola 2009, Cyhelský 2012), která má mnohé 
nedostatky. Umožňuje vyjádřit podíly vlivu pouze pro růst produkce za předpokladu kladného vlivu 
jak intenzivních, tak extenzivních faktorů. Námi navržené řešení dokáže vyjádřit podíl vlivu 
intenzivních faktorů i pro klesající produkt včetně stagnace vývoje, přičemž řeší i případy 
kompenzace extenzivních a intenzivních faktorů. Současně můžeme analogicky vyjádřit podíl vlivu 
vývoje práce a kapitálu. Cílem tohoto příspěvku je v návaznosti na články (Hájek, 2009) a 
(Cyhelský, 2012) použít tuto metodiku na srovnání intenzity vývoje deseti přidružených zemí EU za 
dvacetiletá období.  
 
1 VÝCHODISKA MĚŘENÍ VLIVU INTENZIVNÍCH A EXTENZIVNÍCH FAKTORŮ 
VÝVOJE 
Národohospodářská agregátní produkční funkce73 je dána prostou geometrickou agregací 
vyjadřující produkt Q jako součin souhrnné produktivity faktorů74  SPF a souhrnného input faktoru 
SIF  
 
Q = SPF . SIF                                                           (1)  
 
Velikost SPF a SIF je dána konkrétní kombinací produkce, použitých technologií, organizace apod. 
Zjištění úrovně a vývoje SPF a SIF jsou předmětem statické a dynamické analýzy. Vývoj každé 
z těchto veličin může být odlišný, podle toho zda je získaný produkt spíše výsledkem změny 
kvalitativních nebo kvantitativních faktorů. 
 
Souhrnný input faktor SIF75 lze vyjádřit jako váženou geometrickou agregaci dvou76 výrobních 
faktorů77 práce L78 a kapitálu K, tak jak to činí Cobb-Douglasova agregační funkce.  
 
SIF = Lα . K (1-α)                                                       (2) 
 

                                                           
73 Viz (Hájek, 2009, s. 741, výraz (2)) a (Cyhelský, 2012, s. 38, výraz (27)) 
74 Robert M. Solow viz (Solow, 1957) zkoumá tzv. růst stálého stavu, při kterém dochází k vyrovnání tempa růstu 
kapitálu a práce. Růst produktu na obyvatele je pak podmíněn technologickým pokrokem, který zde chápe jako 
exogenní faktor. V rámci dalšího rozpracování této myšlenky se ukázalo, že nejde pouze o technologický pokrok, ale o 
souhrnné působení všech intenzivních faktorů růstu.   
75 Viz (Cyhelský, 2012, s. 38, výraz (26)) 
76 O mnohafaktorové produkční funkci KLEM např. (Klacek a Vopravil, 2008) 
77 Komplexní studie multiplikační produkční funkce s faktory práce, kapitálu a technického pokroku je uvedena 
v (Barro a Sala-I-Martin , 1995, s. 29), zde je uvedena Cobb-Doglasova produkční funkce  Y=AKαL(1-α). Studie 
obsahuje též srovnání s návrhy Leontiefa Y = F(K,L) = min(AK,BL) z roku 1941, Haroda z roku 1939; Domara z roku 
1946; Solowa z roku 1969 a mnohých dalších. V ČR lze odkázat např. na článek (Hájková a Hurník, 2007).  
78 Definiční obory všech použitých veličin vyplývají z definičních oborů práce a kapitálu L > 0 a K > 0. 



Tato funkce má konstantní výnosy z rozsahu79. Dosadíme-li výraz (2) do výrazu (1) získáme  
 
Q = SPF . Lα . K (1-α)                               (3)  
 
Výraz (3) odpovídá speciální formě produkční funkci neoklasického modelu ekonomického růstu80   
 
Q = κ . f(K, L)                                                         (4) 
 
Koeficient κ je v tomto vztahu představován SPF a funkce f(K, L) je agregační funkcí souhrnného 
input faktoru (2). O tom, že Solow chápal koeficient κ šířeji než jako úroveň technologie, svědčí 
„Výraz technická změna používáme na zkrácené vyjádření libovolného druhu změny v produkční 
funkci. Tak pokles, zrychlení, zdokonalení ve výchově pracovní síly se projeví jako technická 
změna.“ (Solow, 1957, s. 312) 
 
Pokud se SPF nezmění a L i K se zvýší t-krát půjde o tzv. čistě extenzivní vývoj odpovídající 
konstantním výnosům z rozsahu. Pokud se růstu produktu Y dosáhne pouze díky měnám SPF jde o 
čistě intenzivní růst. Pro tuto klasifikaci je výhodné uvedené rovnice dynamizovat. Způsob agregace 
výrobních faktorů ve statické úloze určuje jednoznačně způsob agregace i v úloze dynamické. Z 
výrazu (1) získáme tuto dynamickou verzi agregátní produkční funkce 
 
 I(Q) = I(SPF) . I(SIF) ,                                                (5) 
 
Stejná funkce vyjádřená pomocí temp růstu81 
 
 G(Q) ={[G(SPF)+1]. [G(SIF)+1]} - 1                                        (6) 
 
Pokud bude I(SPF)=1 a I(Q)=I(SIF)>1 jde o čistě extenzivní růst (pomocí temp růstu G(SPF)=0 a 
G(Q)=G(SIF)>0). Pokud by se oba indexy rovnaly a byly větší než 1 tj. I(SPF) = I(SIF) > 1, pak 
I(Q) = I2(SPF) = I2(SIF), což odpovídá intenzivně-extenzivnímu růstu. Podrobné klasifikaci všech 
základních typů vývoje a návrhu hodnot odpovídajících dynamických parametrů se věnuje článek 
(Mihola, 2007, s. 123). 
Obdobně lze dynamizovat pomocí indexů nebo temp růstu i výraz (2) pro SIF 
 
 I(SIF) = Iα (L) . I(1-α)(K) ,                                                    (7) 
 
G(SIF) ={[G(L) +1] α . [G(K) +1] (1-α) } - 1                                    (8)  
 
Izokvanty stálé produkce Q odpovídající výrazu (1) a izokvanty stálé změny produkce I(Q) 
odpovídající výrazu (3), jsou rovnoosé hyperboly s konstantní elasticitou 1 a tudíž s proměnlivou 
mezní mírou substituce. 
 
Dosadíme výraz (7) do výrazu (5) získáme dynamickou agregátní produkční funkci 
 
I(Q) = I(SPF) . Iα (L) . I(1-α)(K),                                              (9) 
 
Po zlogaritmování tohoto výrazu obdržíme 
 
ln[G(Q) +1] = ln[G(SPF) +1] + α.ln[G(L) +1] +(1-α).ln[G(K) +1]         (10) 
 
                                                           
79 Viz (Soukup, 2010, s. 460) 
80 Viz (Solow, 1957, s. 39) 
81 Tempo růstu G(SPF) použil pro mezinárodní srovnání 9 vyspělých zemí např. (Denison, 1967, s. 15).    



Pro malá tempa růstu až do ±5 %, platí dostatečně přesně82  
 
ln[G(A) +1]  ≈ G(A)                                                  (11) 
 
S využitím tohoto přibližného vztahu lze upravit výraz (10) na  
 
 G(Q) = G(SPF) + α.G(L) +(1-α).G(K)                                   (12) 
 
Což je základní rovnice růstového účetnictví83. Pro větší tempa změn je proto namístě využívat 
přesný výraz (10).  
 
3 DYNAMICKÉ PARAMETRY 
Základní rovnice růstového účetnictví (12) se používá pro výpočet reziduální veličiny tempa růstu 
SPF. Zaručeně přesný výsledek dostaneme i při větších tempech růstu, pokud nejdříve vypočteme 
G(SIF) z výrazu (8), a G(SPF) vypočítáme s pomocí výrazu (13) odvozeného z výrazu (6). 
 
 
 (13) 
 
Výraz (12) se používá rovněž pro výpočet podílů vlivu vývojů SPF nebo L nebo K na vývoji 
produktu Q. Obvykle se to dělá tak, že se výraz (12) dělí veličinou G(Q), přičemž každý ze třech 
vzniklých členů vyjadřuje příslušný podíl vlivu. Tato metoda je ale použitelná pouze v případě, že 
se jedná o růst produktu vlivem působení všech tří sledovaných faktorů. 
 
Pro vyjádření podílů vlivu vývoje intenzivních faktorů pro všechny typy vývojů byl odvozeny 
v článku (Mihola, 2007a , s. 123 a 124) dynamický parametr intenzity  
 
                                                           (14) 
 
  a dynamický parametr extenzity  
 
                                                          (15) 
 
 
Analogicky k výrazům (14) a (15) lze definovat výrazy pro dynamický parametr podílu vlivu 
vývoje práce L na vývoji SIF 
 
                                                           (16) 
 
 a podílu vlivu vývoje kapitálu K na vývoji SIF  
 
                                                          (17) 
 
 
 
Metodika odvozená v předcházející části bude použita pro srovnání kvality dynamiky vývoje 
Polska, Slovenska, Slovinska, ČR, Estonska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy a Lotyšska za 
uplynulých dvaceti let 1990 – 2010. Pro srovnání budou uvedeny též údaje za EU-15. Následující 

                                                           
82 Podrobně o této přesnosti (Hájek, 2009, s. 741 až 743). Více o platnosti vztahu (11) (Ball, 2011, s. 89 nebo s. 178) 
83 Výpočtu souhrnné produktivity faktorů s využitím růstového účetnictví se věnuje řada studií např. (OECD, 2003), 
(OECD, 2004), dále pak z českých autorů (Hurník, 2005), (Dybczak, Flek, Hájková a Hurník, 2006), (Hájek, 2006), 
(Ministerstvo financí, 2009) a (Zimková a Barochovský, 2007).   
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srovnávací analýza přiřazuje k průměrnému ročnímu vývoji G(HDP) s.c.2000 za každou 
analyzovanou zemi též odpovídající hodnoty všech sledovaných dynamických parametrů i; e; l; a k. 
 
Zdrojem údajů byly Statistické přílohy evropské ekonomiky, které jsou součástí prognóz EU 
(Statistical Annex of European Economy), výzkumné studie a články ve vědeckých časopisech. V 
zájmu věrohodnosti získaných údajů jsme konfrontovali jejich vývoj s hodnocením příslušných etap 
různými autory a organizacemi. Standardní metodou byly pro každou zemi zjištěny též meziroční 
váhy α. Výchozími údaji analýzy byly dále časové řady temp růstu G(HDP), G(L) a G(K) za období 
1990 až 2010. S pomocí výrazu (8) pro dané α bylo vypočteno G(SIF). Pro výpočet G(SPF) byl 
použit výraz (13). Takto stanovená tempa růstu umožňují výpočet všech sledovaných dynamických 
parametrů i; e; l a k s pomocí výrazů (14) až (17). Algoritmus byl uplatněn na průměrné indexy
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výchozích ročních údajů za celé sledované období 1990 až 2010.  
 
4 AANALÝZA KVALITY TRAJEKTORIE VÝVOJE VYBRANÝCH ZEMÍ EU 
Vzhledem k tomu, že dvacetileté řady několika vstupních ukazatelů tvoří rozsáhlý soubor, jsou 
v tabulce č. 1 uvedeny pouze meziroční průměrné údaje G(HDP); G(SIF), G(SPF), G(L) a G(K) 
doplněné o dynamické parametry. Země jsou seřazeny sestupně podle dosaženého průměrného 
meziročního tempa růstu HDP. V posledním sloupci jsou údaje za EU-15. 
 
Tab. 6.  Průměrné meziroční dynamické charakteristiky a prametry 

 
PL SK SI CZ EE HU RO BG LT LV EU-15 

G(HDP) 3,0% 2,7% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 1,8% 
G(SIF) 0,2% 1,5% 0,0% 0,6% 0,2% -0,1% -0,9% -0,1% 0,2% -0,2% 0,7% 
G(SPF) 2,8% 1,1% 1,8% 0,9% 1,2% 1,3% 1,8% 0,9% 0,2% 0,6% 1,1% 
G(L) -1,3% -0,4% -0,5% -0,9% -1,9% -1,1% -2,1% -0,9% -2,1% -0,4% 0,7% 
G(K) 2,0% 1,4% 3,4% 3,0% 3,3% 1,7% 2,3% 1,0% 2,0% 1,9% 2,1% 
i 94% 42% 100% 60% 87% 90% 65% 87% 47% 71% 61% 
e 6% 58% 0% 40% 13% -10% -35% -13% 53% -29% 39% 
l -35% -12% -48% -21% -46% -53% -74% -55% -42% -53% 39% 
k 65% 88% 52% 79% 54% 47% 26% 45% 58% 47% 61% 

 Zdroj: vlastní výpočty 
 
Tempa růstu jednotlivých zemí znázorňuje obr. č. 1.  
Obr. 1. Průměrná meziroční tempa růstu G(HDP) s.c. 2000 

 
Zdroj: tab. 1 vlastní výpočty 

                                                           
84 Pro výpočet průměrných indexů byl použít geometrický průměr ročních indexů a odpovídající průměrná tempa 
růstu. Použití aritmetického průměru na roční tempa růstu nevedou ke správnému výsledku. 
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Vyšší průměrné tempo růstu než v EU-15 vykázaly pouze Polsko a Slovensko. Slovinsko vykazuje 
stejné tempo růstu jako EU-15. Následuje ČR a další analyzované země.  
Obr. 2. Intenzita a extenzita vývoje za celé období 1990 až 2010 

 
Zdroj: tab. 1, vlastní výpočty 
O intenzitě či extenzitě vývoj vypovídá obrázek 2 (pořadí je stejné jako na obr. 1). Většina zemí se 
za sledované období jeví jako převážně intenzivní. Jako čistě intenzivní vývoj se jeví vývoj 
Estonska. Extenzivně-intenzivní vychází Slovensko, Litva a také ČR. Ve čtyřech zemích s nižším 
tempem růstu tj. Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko, jde o intenzivní kompenzaci. 
Nejméně intenzivní vývoj vykazuje Slovensko a Litva. Vývoj v ČR vykazuje velmi podobné 
parametry jako EU-15.  
Struktura tempa růstu souhrnného input faktoru G(SIF) je zachycena na obrázku 3.   
Obr. 3. Struktura tempa růstu SIF tj. G(SIF) 

 
Zdroj: tab. 1, vlastní výpočty 
 
Ve všech sledovaných zemích došlo za zkoumané období k poklesu práce, která je většinou více 
než dostatečně kompenzována růstem kapitálu. V případě Slovinska byl pokles práce o 48 % právě 
eliminován 52 % růstem kapitálu, což vedlo ke stagnaci SIF a k nulové extenzitě. V případě 
Rumunska, Lotyšska, Bulharska a Maďarska byl pokles práce tak významný, že jej růst kapitálu 
nestačil vykompenzovat celý a tudíž došlo k poklesu SIF a záporné extenzitě.  
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Analýza kvality vývoje deseti vybraných zemí EU za 20 let s využitím přesné metodiky než je 
tradiční růstové účetnictví, ukázala, že bylo různého růstu HDP dosahováno ve většině zemí 
intenzivněji než v EU-15. Výjimkou je pouze Slovensko a Litva, kde byla intenzita nižší a také ČR, 
kde byla stejná jako v EU-15. Převážně intenzivní a čistě intenzivní vývoj ve čtyřech zemích 
(výrazně Rumunsku a Lotyšsku; mírněji v Maďarsku a v Bulharsku) navíc eliminoval pokles 
souhrnného input faktoru SIF. V těchto zemích došlo k  rychlému poklesu práce L, který byl tak 
prudký, že se jej nepodařilo vykompenzovat dosaženým růstem kapitálu K. Pokles práce byl 
zaznamenán, na rozdíl od EU-15, ve všech analyzovaných zemích. Transformační procesy měly 
v uvedených zemích ve většině případů značně intenzivní povahu. 
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19 KDE VZÍT A NEKRÁST… 
 
Ladislav Žák 
 
Otázka možného efektivního financování vzdělávání, a to především vysokého nebo, řečeno „po 
boloňsky“, terciárního školství je v duchu častých vyjádření bývalého českého prezidenta otázkou 
zcela, ale opravdu zcela zavádějící. Jde o otázku nejen naprosto dílčí, ale ve své podstatě i hloupou, 
protože se vyznačuje tím, že na ni nelze dát rozumnou odpověď, která by nabídla inteligentní a 
prakticky realizovatelné řešení. Domnívám se, že je to důsledek chybného, ale o to stále 
úpornějšího politického i mediálního podsouvání důležitých společenských systémů, mezi které 
patří školství, zdravotnictví, sociální péče, bezpečnost, spravedlnost nebo věda a základní výzkum, 
jako prostředí vhodných pro umisťování investic, které mohou a mají zajistit výnos. Zkrátka a 
dobře, že obecně platí, že se vkládáním soukromých peněz do veřejných systémů dají vydělávat 
peníze. Je to podobný nesmysl jako neméně přitroublé vnímání vyplácení důchodů seniorům jako 
čistého nákladu, ne-li rovnou hospodářské ztráty, a s tím spojené politické a mediální klišé o 
důchodcích jako o těch, kteří nám chlebíček ujídají a kdyby jich nebylo, tak bychom měli peněz 
jako želez na všechno. Celé to vede k tomu, že se vzdělávací systém všemožně pokřivuje tak, aby se 
stal prostorem pro soukromý byznys, který ze vzdělávání tyje, aniž by jakkoliv přispíval k jeho 
kvalitě, naopak je pro něj likvidační, podobně jako jsme toho svědky například z působení 
soukromého sektoru v systému sociálního bydlení. 
Jakkoliv se budeme zabývat boloňským procesem, dojdeme v několika libovolně navazujících 
krocích k tomu, že je to proces, který vede k degradaci evropské vzdělanosti. Je to dáno tím, že si 
eurokrati myslí, že Evropu posílí její permanentní sjednocování až k úplné jednotě čí spíše 
jednotnosti, zatímco Evropa byla vždy silná svou různorodostí, pestrostí a vším tím, co z ní 
povstává. Vzdělání by mělo být úhelným kamenem této pestrosti a sama výchova k pestrosti, 
různorodosti a přitom toleranci, vycházející ze schopnosti nalézat stále nové a nové podobnosti 
různého by měla ležet v jeho základu. Vzdělání by mělo splnit i další základní požadavek - přispět 
k tomu, aby stále moudřejší vypravěči mohli vyprávět stále nové krásnější, sofistikovanější a přitom 
uvěřitelnější příběhy stále chytřejším posluchačům. To je podstata společenského rozvoje, kterou 
jen těžko mohu naplnit nekonečné telenovely, virtuální realita a červená knihovna…  
To, co je podivuhodné, je to, že se věrozvěsti a architekti investic do vzdělávání nejsou schopni 
poučit na oboru, který se vzděláváním a školstvím úzce souvisí a často s ním leckde v Evropě i ve 
světě sdílí jedno ministerstvo. Tak je tomu i u nás doma a tímto oborem je tělovýchova a sport. 
V tomto oboru je dlouhodobou zkušeností relativně přesně dané, kdy se v různých sportovních 
odvětvích vyplatí uvažovat o mladých talentech jako o předmětech soukromého investování.  
Závisí to na mnoha faktorech, ale jedno je jasné. Financování mladých sportovců do určitého věku a 
určité výkonnosti prostě není rentabilní. Přesto je veřejné i soukromé financování tělovýchovy a 
sportu velice žádoucí, protože přináší celou řadu žádoucích společenských efektů. Samozřejmě je 
mezi nimi i snižování společenských nákladů na celou řadu nežádoucích jevů od obezity, přes 
nemocnost až po drogy a trestnou činnost mládeže. Nicméně lze si jen obtížně představit, že by se 
soukromý přispívatel do dětského a mládežnického sportu nějak přímo odškodňoval ze státního 
rozpočtu. Určitě by se to ale mohlo odrazit na struktuře a výši jeho daňové povinnosti. Nicméně 
platí, že věrozvěsti investic do lidského kapitálu, spočívajícího ve vzdělání, by se měli jít učit ke 
sportovním bafuňářům, skautům a manažerům, kteří by jim vysvětlili, kde je a hlavně jak se 
hledá ta kouzelná hranice, kde začíná naděje, že se vložené peníze vrátí.     
Financování široké základny vzdělávání tedy musí být přirozenou, organickou činností zajišťující 
sebereprodukci i přežití každé normální společnosti. Je odpovědí na otázku po dostatku vůle dané 
společnosti přežít. Tato vůle se projevuje nejen péčí o dorost, včetně jeho dostatečné tvorby. 
Projevuje se i výchovou v duchu tradic dané společnosti a dostatečného vzdělání, umožňujícího mu 
komunikaci uvnitř společnosti i s okolním světem, ale i úctou ke stáří. V neposlední řadě pak jde o 
schopnost být společností energeticky soběstačnou s udržitelnou úrovní konfliktů se svým 



prostředím. Tato společnost již „ušetřila“ na výchově k obranyschopnosti a nakupuje za velké 
peníze kontraktory, kterým říká Armáda ČR, ale ve skutečnosti jde jenom o Armádu Žoldu. Peníze 
dojdou a jde se domů. Tak jako na Bílé hoře.  
Představa, že peníze vložené na jedné straně do vzdělávacího procesu se na straně druhé budou 
radostně sypat jako při ternu ve forbesu je prostě hloupoučká a dětinská. To nic nemění na tom, že 
existuje celá řad soukromých škol, které jsou továrnami na zisk. Zde ovšem nejde prioritně o 
vzdělávání, jakkoliv se jim jejich úroveň často nedá upřít, ale především o to, že jejich absolventi 
jsou určeni pro určité vedoucí a dobře placené pozice ve státní správě i soukromém sektoru. Tady 
ovšem nejde o investice do vzdělávání, ale o vstupenku do klubu elit.  
Pokud jde o území dnešní České republiky, pak takový statut měla jediná vysoká škola a to 
v temných časech totality Vysoká škola politická ÚV KSČ, zvaná „vokovická Sorbonna“ a potom 
ještě Karlova univerzita za císaře Karla blahé paměti, která byla určena právě k tomu, aby vysoké 
posty v tehdejším českém státě neobsazovali absolventi zahraničních univerzit. Dnes jsou u nás 
podobnými továrnami na peníze především soukromé střední školy, které umožňují svým 
absolventům cestu na špičkové především anglosaské zahraniční univerzity. S nimi si mnozí 
mladí lidé a jejich rodiče spojují svoji lepší budoucnost v lepší společnosti. Zůstává otázkou, zda 
budoucnost, kterou si představují, již není ve skutečnosti minulostí. Uvidíme, jak a zda vůbec se 
jejich absolventi prosadí při řízení české společnosti, a snad to bude lepší, než když na těchto 
místech seděli absolventi sovětských akademií a vysokých škol doplnění absolventy VŠP ÚV KSČ. 
Nelze opomenout ani tezi, že jsme to možná s tím vzděláváním přehnali a že nám to brání 
v konkurenceschopnosti například s Čínou a ostatními zeměmi, kde není povinné střední vzdělání 
ani zdravotní a sociální pojištění. Nemohu si nepřipomenout povzdech jednoho z kapitánů našeho 
průmyslu, který při pohledu na vyrovnaně a ukázněně pochodující korejský lid vzdychal, jak by se 
mu to ve fabrice jinak dělalo. Pro pořádek uvádím, že jsem takový povzdech slyšel v totalitě, stejně 
jako v dnešní kvetoucí demokracii. Jen kapitán byl týž, jen o generaci starší, protože skutečných 
kapitánů je věčný nedostatek. Jde o to, že zatímco u nás jde opravdu o výjimku potvrzující pravidlo, 
například v Rusku tato teze, že snížení vzdělanosti přinese zvýšení efektivnosti a 
konkurenceschopnosti, skutečně existuje a má nezanedbatelný vliv i podporu.  
Na druhé straně pak stojí představitelé dětinského názoru, že investicemi do vzdělávání 
překonáme nějaký aktuální krizový jev. Investice do vzdělání mají příliš dlouhý cyklus, než aby se 
pozitivně projevily ještě v době krize, která aktuálně probíhá. To, že hubená léta jsou vhodná pro 
investování, víme už z biblických rad Josefa Egyptského faraonovi z podobenství o sedmi hubených 
a tlustých kravách, potažmo letech. Ale investice do vzdělávání nejsou sto přinést tak rychle tak 
pozitivní efekty s výjimkou toho, že lidé vidí, že elity myslí v krizi na budoucnost, a snadněji 
podléhají iluzi, že jejich vůdci nejsou úplně hloupí a zlepšuje se jim blbá nálada.  Škrtání peněz na 
vzdělávání je totiž znakem nejen nedostatku peněz, ale i nedostatku ducha a v neposlední řadě 
signálem k tomu, že nemáme nejen vizi budoucnosti, ale možná už ani budoucnost samotnou. 
Naopak investice do vzdělávání svědčí o tom, že krize je prostě dočasná, přejde a my se již nyní 
chytáme na lepší budoucnost. Navíc takové zjištění, že děti mají novou školu, počítač nebo 
vycpaného výra, posílí naději a rozežene chmury nejen na burzách a ratingových agenturách, ale i 
v mnohých rodinách. Kdyby šlo do školství dokonce tolik peněz, že by děti nemusely ve školách 
omdlívat hlady, bylo by štěstí některých rodičů takřka úplné. 
Peníze, které u nás mají do vzdělávacího systému jít, možná nejsou tak malé, jak se podle stavu 
učitelů a škol i výsledků vzdělávacího procesu zdá. Problémem není objem prostředků, ale 
naprosto katastrofální způsob jejich distribuce. Podstatnou část z nich spolknou transakční 
náklady neustálých reforem, které jsou, jak už je u nás zvykem, zabezpečovány ze značné části 
soukromým sektorem. Na druhé straně kvalita výkonu státní správy na úseku školství je tragická. 
Příkladem může být neschopnost řešit taková selhání jako ta na plzeňských právech nebo postavení 
státních maturit a soukromých Scio testů při posuzování uchazeče o studium na vysoké škole. 
Ředitelé škol už jsou dávno dosazováni podle politického klíče a tento aktuální špatný vliv 
partajního oligopolu si dnes v ničem nezadá se někdejším špatným vlivem partajního monopolu. 



Rozdíl je v tom, že monopol měl k dispozici dostatek lidí s potřebnou kvalifikací i praxí, zatímco 
oligopol má většinou k dispozici jen rychlokvašené, moci chtivé rektální alpinisty.  
Tragickým důsledkem zoufalé kvality lidí zodpovědných za vedení školství v naší zemi jsou 
takzvané „optimalizace sítě škol“, kdy je likvidována materiálně technická základna základního a 
středního školství, která byla budována v této zemi po staletí. Spojíme dvě školy, vyházíme učitele a 
prodáme budovu, spojíme tři školy, vyhodíme více učitelů a prodáme dvě budovy… to je většinou 
maximum toho, nač se dnešní komunální a regionální mocnáři zmohou. Za několik let budou 
prodané budovy chybět, když ne školství a vzdělávání, tak jinému veřejnému systému. Přitom 
školní budova, zejména v menších obcích, je přirozeným centrem společenského a kulturního života 
obce.  
Tyto záležitosti, které byly dříve doma na nižších stupních škol, pronikají s neúprosností maligní 
metastáze do vzdělání terciárního. Nositelem zhoubného bujení je nejen tragická úroveň 
absolventů středních škol, ale znovu především hloupost a nekvalifikovanost státní správy na 
úseku terciárního vzdělávání. Jejím důsledkem jsou nejen neustálé změny pravidel financování 
vědecké, pedagogické činnosti, stejně jako dalších aktivit v rámci terciární sféry vzdělávání, ale 
aktuálně především naprostá neschopnost čerpat evropské prostředky na posílení objemu 
prostředků, který je na vzdělávání určen. Pokud už se nějaké prostředky na vzdělávání podaří 
získat, jde o zcela obskurní projekty, jejichž vliv na konkurence schopnost a celkovou úroveň 
vzdělání je nulový, nebo spíše záporný. Jde o nejrůznější údajně resocializační projekty, které 
preferují údajně znevýhodněné menšiny, od národnostních až po ženy na mateřské dovolené.  
Systémový přístup k možnostem  budoucího rozvoje je úkolem nad mentální kapacitu českých 
politických elit. Primitivní úkol - alokovat disponibilní prostředky ve prospěch technického 
vzdělávání je pro českou politiku a státní správu zcela neřešitelný úkol.   
Z jakékoliv jen trochu objektivní analýzy stavu musí vyplynout závěr, že hlavním zdrojem 
nedostatku prostředků na úseku vzdělávání nejsou ani obyčejná zlodějina ani více nebo méně 
sofistikovaná korupce. Jde především o těžko uvěřitelnou neschopnost odpovědných osob, která 
je výsledkem jejich dlouhodobého výběru, který má zaručit jejich poslušnost jejich pasákům, 
zvaných aktuálně kmotři, jejichž cílem je maximum veřejných prostředků v jejich vlastní kapse. 
Aktuálně však tato neschopnost začíná zasahovat i kapsy kmotrů-pasáků, protože se jejich loutky 
jsou tak hloupé a neschopné, že se neumí dostat ani k nabízeným, ba v náš prospěch 
alokovaným evropským penězům. Prostě se to s těmi kádrovými požadavky na loajální hlupáky ve 
veřejné správě „tak trochu“ přehnalo.   
Stejně tak je nabíledni závěr, že jakékoliv finanční prostředky veřejné či soukromé, které jsou 
vkládány do takového „poněkud nešťastného“ uspořádání vzdělávacího procesu, slouží jenom 
k dalšímu rozvratu školství jako klíčového společenského systému. Tento příspěvek není zaměřen 
proti spoluúčasti soukromého sektoru nebo jednotlivců na financování jakéhokoliv stupně 
vzdělávání a terciárním nemluvě. Musí to však být za jasných předem určených pravidel a ku 
prospěchu kvality vzdělávacího systému. Až na čestné výjimky jsou soukromé peníze ve vzdělávání 
jen zdrojem prohlubování problémů, které jsou způsobeny záměrně pokřivenými distribučními 
schématy prostředků z veřejných rozpočtů. Řečeno ministerským argotem: „…jde o ty špatně 
nastavené procesy a jde o to, dobře nastavit ty procesy…“ 
Na závěr si dovolím malé shrnutí:  
za prvé, vzdělání a vzdělávání jako celek nejsou a nemohou být předmětem investic a zisku, jsou 
podmínkou sebezáchovy společnosti,    
za druhé, vzdělání nelze efektivně nebo objektivně měřit. Jediným kritériem kvality vzdělání je 
úroveň sociální koheze ve společnosti a spokojenost jejich příslušníků, 
za třetí, když se nebudeme snažit ze vzdělávacího procesu udělat objekt byznysu a ratingu, bude 
pro něj nejen dostatek peněz, ale zlepší se i úroveň samotného vzdělání. 
Klíčovým požadavkem však musí být taková podoba distribuce veřejných prostředků do 
vzdělávání, která bude nejprve sanovat základní potřeby na úrovni vztahu „učitel-žák“, který je 
přirozeným základem vzdělávacího procesu. Jde o úplně jinou kvalitu vztahu, než jakou vykazuje 



vztah „poskytovatel vzdělávacích služeb - klient“, který je dnes tak často propagován a je degradací 
a likvidací samotné podstaty vzdělávacího procesu.  
Současný přístup zodpovědných osob ke vzdělávání tento klíčový vztah „učitel - žák“ nejen 
neutváří a nebuduje, ale dokonce ani nepodporuje. Systematicky obě dvě strany vztahu stresuje a 
staví je do role vzájemně podezřívavých obchodních partnerů. Náš vzdělávací proces tak díky 
rozkladnému působení hlouposti, neschopnosti, peněz a celkovému hokynářskému přístupu ke 
vzdělání postupně směřuje ke stavu, kdy bude poskytovatel služby (dříve učitel)od klientů (dříve 
žáků) vybírat před každou lekcí peníze nebo aspoň vajíčka či otep dříví. Všechny veřejné 
prostředky totiž skončí v kapsách těch, kteří nemají se samotným vzděláváním nic společného.  
Už nejde o to, ukrást si něco ze společného a veřejně prospěšného, už jde o to, aby společné a 
veřejně prospěšné prostě nebyly vůbec. A to je to, oč tu běží… 
 
Ladislav Žák,  
D-tax s.r.o., člen INSOL Europe 
www.zaking.cz 
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20 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ: FISKÁLNÍ & INVESTIČNÍ ILUZE & 
LŽI  

Jaroslav Vostatek 
 
Abstrakt 
Marketing paradigmatických důchodových reforem v postkomunistických zemích se opírá nejen o celkové 
zaměření vládní penzijní politiky, ale i o různé výpočty a konstrukce, které vytvářejí dojem zásadní 
výhodnosti (dílčí) privatizace veřejných penzí. Nejjednodušší investiční iluze tohoto typu se opírá o úrokový 
počet. Při vysokých investičních výnosech lze vysoké režijní náklady skrýt a budit tak dojem zásadní 
výhodnosti soukromého fondového systému před veřejným průběžně financovaným systémem. Tyto vysoké 
výnosy jsou však minulostí, „nový normál“ je zde menší než poloviční, u dluhopisů dokonce reálně záporný. 
Příspěvek analyzuje jednotlivé investiční a fiskální iluze a lži o důchodové reformě uvedeného typu.  
 
Úvod    
Ve většině postkomunistických zemí byly realizovány důchodové reformy, které vycházejí z „nové penzijní 
ortodoxie“ z dílny Světové banky z roku 1994. Až na výjimky byly tyto (neoliberální) reformy realizovány 
jen částečně, protože již snahy o implementaci těchto reforem v Maďarsku a v Polsku narazily na fiskální 
omezení. Cíle, resp. výsledky nové penzijní ortodoxie měly být dvojího druhu: jednak měly být tím 
způsobem zabezpečeny staré osoby a navíc mělo dojít k podpoře ekonomického růstu díky dodatečným 
úsporám a investicím v ekonomice. Již koncem 90. let se ale vědělo, že jde o mýty. Nicméně i po 
zkušenostech „pionýrské“ země důchodových reforem ve východní Evropě – Maďarska – a dalších nám 
blízkých zemí (Polsko, Slovensko) došlo k „velké“ důchodové reformě i v Česku. U nás bylo zdůrazňováno, 
že jsme se poučili z chyb zemí, které reformu provedly před námi, např. v tom, že se u nás vyvádí z prvního 
pilíře jen 3 % ze mzdy, zatímco v „nejhorlivějším“ Slovensku, které vzalo „teorii diverzifikace“ doslova, 
vyvedli – a ještě hned od začátku – celou polovinu pojistného na důchodové pojištění (9 % ze mzdy).  
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat ekonomické základy důchodových reforem v postkomunistických 
zemích, postavených na výhodnosti (částečného) přechodu od veřejných penzí k penzím soukromým. Tato 
transformace spočívá v náhradě důchodového zabezpečení na základě „mezigenerační smlouvy“ 
důchodovým spořením. Pomineme zde zásadní rozdíly mezi jednotlivými penzijními sociálními modely, 
které by měly být výchozím základem pro formulaci státní penzijní politiky. To je ostatně v souladu s vládní 
politikou, která se snaží (snažila) vysvětlovat obecnou výhodnost vstupu do tzv. druhého penzijního pilíře – 
pomocí výpočtů, tj. jakoby technicky.       
 
Investiční iluze  
Základní možnou ekonomickou výhodou důchodového spoření – obecně pro všechny potenciální účastníky – 
jsou investiční výnosy. Tedy alespoň v dlouhodobém průměru, kdy by investiční výnosy měly být kladné. 
Zde – z technického hlediska – platí úrokový počet, resp. vzorec střadatele. Je to jakoby jednoduché: když 
klient nebude platit pojistné (příspěvek) do „průběžného“ veřejného penzijního systému, ale do svého 
důchodového spoření, tak s největší pravděpodobností tam po např. 40 letech placení bude mít 
několikanásobně více, než kolik tam zaplatil. Hodnota střadatele závisí „jen“ na výši pravidelné platby, na 
úrokové sazbě a na době placení – viz obrázek 1. Konkrétně např. při placení jednotkového obnosu po dobu 
40 let a s úrokem 5 % ročně činí střadatel 121 – více než třikrát tolik, než kolik bylo zaplaceno na 
příspěvcích. Existence složeného úrokování je holým faktem.  
 
Obrázek 1: Výše jednotkových úspor po 40 letech při různých úrokových mírách 



 
Zdroj: vlastní výpočet s využitím úrokových tabulek   
 
Obrázek 2: Struktura financování penzijních fondů: investiční výnosy představují téměř 70 % příjmů 

 
Zdroj: NCPERS (2013) 
 
Pokud jsou odpovídající investiční výnosy, tak podle toho vypadá i financování penzijních fondů. Na 
obrázku 2 je struktura příjmů amerických státních a místních penzijních fondů; investiční výnosy zde hrají 
zcela zásadní roli.  
Vyplývá z existence úrokového počtu zásadní výhodnost důchodového spoření – oproti průběžnému 
financování veřejných penzí? Takto formulováno – určitě ne. Ale nicméně: za neměnných podmínek může 
být povinné důchodové spoření zásadně výhodnější než povinný průběžně financovaný systém veřejných 
penzí, protože sazba pojistného (příspěvku) na důchodové spoření může být podstatně nižší – např. třetinová, 
pokud bychom mohli počítat se zhodnocením 5 % ročně po dobu 40 let a „nezdržovali“ se ekonomikou 
doživotních důchodů, vyplácených po dokončení fáze spoření, resp. placení pojistného. V tomto 
zjednodušeném příkladu by tedy pojistnému 21 % ze mzdy v průběžně financovaném systému odpovídalo 
pojistné 7 % ze mzdy v důchodovém spoření. Vyšlo nám tedy, že mzdové náklady jsou v systému 
důchodového spoření podstatně nižší! Není to však jen iluze? 
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Ekonomika se vyvíjí a při porovnávání důchodového spoření (fondového systému) a mezigenerační smlouvy 
(průběžného systému) je třeba brát v úvahu i vývoj mezd. Tuto souvislost postihuje tzv. Aaronovo pravidlo, 
které srovnává úrokovou sazbu (výnos ve fondovém systému) a dynamiku celkových mezd, která je 
rozhodující pro vývoj příjmů v průběžném systému. Pro větší názornost je přitom dynamika celkových mezd 
dezagregována na dynamiku mzdové úrovně a dynamiku populace. Z pohledu jednotlivce jsou výnosy 
z obou systémů ekvivalentní, pokud platí:  
r = g + n  
kde r = úroková míra, g = míra růstu mezd, n = míra růstu populace.  
Je-li úroková míra vyšší, pak je z pohledu jednotlivce výhodnější fondový systém. To je již zcela jiný závěr 
než při úvaze o výhodnosti složeného úrokování. Je zjevné, že co platí na mikroúrovni, nemusí (vždy) nutně 
platit na makroúrovni (Kuné, 2006).  
Přesnější porovnání „výhodnosti“ fondového a průběžného penzijního produktu či systému může poskytnout 
simulační model. I zde jsou však rozhodujícími parametry úrok (investiční výnosy) a růst celkových mezd, 
do něhož se promítá i demografický vývoj. Několik takových modelů bylo u nás zpracováno, byla do nich 
přitom zapracována specifika českého, dosti nestandardního penzijního systému. To je či může být praktické 
při posuzování výhodnosti vstupu do českého tzv. druhého pilíře. 
Pojistně matematická zpráva MPSV došla v listopadu 2012 k závěru, že opt-out do druhého pilíře je výhodný 
pro zhruba polovinu možných účastníků, a to bez ohledu na věk v době startu opt-outu (MPSV, 2012). 
Vládní propaganda velké důchodové reformy (v prvním pololetí 2013) se však touto expertizou neřídila a 
bez dalších analýz a ještě „natvrdo“ převzala argumentaci studie, podle níž by k udržení vyrovnané bilance 
důchodového systému bylo „nutné, aby nástupní poměr důchodu k průměrné mzdě klesl z dnešní úrovně 
zhruba 45 % hrubé mzdy na hladinu přibližně 35 % v roce 2030 a 25 % v roce 2050“ (Schneider, 2012). 
Tiskové oddělení MPSV v dubnu 2013 uvedlo: „Podle studie Centra pro ekonomický výzkum a 
postgraduální vzdělání – Národohospodářského ústavu (CERGE-EI) ekonoma Jana Švejnara je totiž nutné 
počítat s tím, že státní důchody mohou být za 40 let až o 50 procent nižší než dnes kvůli rostoucímu počtu 
důchodců a omezeným finančním možnostem státu“ (MPSV, 2013). Je zřejmé, že zde účel světí prostředky. 
Nejdříve dva autoři (Schneider a Šatava, 2012) dojdou k závěru, že opt-out, resp. velká důchodová reforma 
může být výhodná až pro 50 % mužů a 30 % žen. Závěr se nelíbí a již na tiskové konferenci ČSOB se hledají 
možnosti, jak snížit vypočtené budoucí důchody (Hovorka, 2012) a pak se dodatečně vypočte, že důchody 
budou až o 50 % nižší. No a pak je reforma již výhodná pro naprostou většinu, především pro všechny mladé 
lidi. Podstatné parametry výpočtu přitom zůstávají utajeny. Obě studie přitom vznikly s přispěním daru 
ČSOB Penzijního fondu.   
Demografický vývoj je v Aaronově pravidlu plně zohledněn – jako míra růstu populace. Pokud vyjdeme ze 
základních charakteristik zatížení důchodového systému v tabulce 1, konkrétně ze střední varianty počtu 
osob v důchodovém věku v relaci k počtu zaměstnaných osob v letech 2012 a 2060 (kdy je demografický 
problém nejvýraznější), tak relace těchto hodnot je 1,25 – to je zhoršení za 48 let. Střadateli této hodnoty 
odpovídá úroková míra 0,5 % ročně. Výslednou hodnotu 0,5 % můžeme interpretovat jako dílčí zápornou 
míru růstu populace ve vzorci Aaronova pravidla, čili jako handicap českého průběžného penzijního systému 
ve srovnání s fondovým systémem. Z toho samozřejmě vůbec ještě nevyplývá, že je výhodné přejít od 
průběžného financování k fondovému systému. Ve vzorci Aaronova pravidla jsou ještě dvě proměnné, které 
by bylo nutno konkretizovat pro budoucno. A ještě přidat další hlediska, jako jsou náklady přechodu 
k fondovému systému. Toho si byl vědom i Aaron – byl proti privatizaci (amerických) veřejných penzí 
z vícera důvodů (Aaron, 1997).  
Pokud bychom chtěli využít Aaronova pravidla k posuzování technickoekonomické výhodnosti fondového 
systému v českých podmínkách, tak musíme posoudit nejen předpokládanou míru růstu (poklesu) populace, 
ale samozřejmě i předpokládanou míru růstu mezd a očekávanou míru investičních výnosů v dlouhodobém 
horizontu. Každopádně však můžeme uzavřít úvahy o senzačním významu úrokového počtu pro aplikaci 
fondového systému tím, že jde v zásadě jen o investiční iluzi. 
 
Tabulka 1: Základní charakteristiky zatížení důchodového systému 



 
Zdroj: Fiala a kol. (2012) 
Obecně můžeme o investičních výnosech a penzijních systémech říci pouze to, že za jinak stejných 
(normálních) podmínek je vždy výhodnější mít kapitál (fondy), než ho nemít.  
 
Investiční lži  
Fondový penzijní systém může být nejen soukromý, ale i veřejný. Ostatně klasické systémy sociálního 
pojištění byly (popř. měly být) plně kapitalizované. Přestaly být kapitalizované hlavně proto, že fondy se 
znehodnocovaly zejména při válkách – a protože se dospělo k závěru, že přechod k průběžnému systému 
bude výhodný pro pojištěnce. Výrazným příkladem je Adenauerova důchodová reforma, realizovaná 
v západním Německu od roku 1957, kdy během roku došlo ke zvýšení nových i starých důchodů o asi 60 %. 
Je pravdou, že tehdejší ekonomické podmínky v západním Německu byly mimořádné – a lze je shrnout do 
pojmu ekonomický zázrak. Nicméně i zrušení fondového hospodaření zde sehrálo svou roli.  
Je skutečností, že veřejné penzijní fondy byly využívány i k jiným veřejným účelům, než jsou veřejné 
důchody. Ostatně i samotné zúročení státních dluhopisů po druhé světové válce bylo v západních zemích 
udržováno záměrně na nízké úrovni, což se dotýkalo i penzijních fondů. Argumentaci ve prospěch 
soukromého penzijního sektoru si však nelze zjednodušovat ve stylu týmu Světové banky (James a kol., 
1994), který se odvolává na průměrné roční investiční výnosy v 80. letech ve vybraných zemích – přitom 
těmto zemím s veřejnými penzijními fondy „vévodí“ Peru, Turecko, Zambie, Venezuela, Egypt, Ekvádor a 
Keňa. Nechceme se těchto zemí jakkoliv dotýkat, nicméně penzijní systémy (v tabulce na s. 95) nelze 
považovat za srovnatelné. Závěr týmu Světové banky byl přesto velmi jednoznačný: soukromě řízené 
penzijní fondy hladce poráží veřejně řízené fondy. Seriózní argumentace musí ale předpokládat srovnatelné 
podmínky včetně systémů public governance a corporate governance v jejich standardní (dnešní) podobě. 
Ani správa systémů soukromých i neziskových penzijních fondů není jednoduchou záležitostí. Ostatně James 
a kol. zařadili mezi „soukromě řízené“ penzijní fondy mj. Nizozemsko, kde v tamních podnikových 
systémech zcela převažuje neziskový sektor. Zásadní rozdílností mezi soukromými a veřejnými či 
neziskovými poskytovateli penzí jsou režijní náklady. Konkrétně v Nizozemsku činila režie penzijních fondů 
0,15 % z aktiv, resp. 4,4 % z příspěvků, kdežto režie životních pojišťoven 2,35 % z aktiv, resp. 23,9 % 
z příspěvků (Bikker a Dreu, 2007).        
Investičními výnosy penzijních fondů se před několika lety intenzívně věnovala OECD. Použijme základní 
číselné údaje, které se vztahují na průměr osmi nejvyspělejších zemí (G7 plus Švédsko), za období 25 let do 
roku 2007 (tedy před krizí) a na balancované portfolio. Průměrné investiční výnosy pro (soukromé) finanční 
společnosti byly 7,3 % z aktiv ročně reálně, režie resp. kompletní náklady všeho druhu představovaly 2,3 % 
z aktiv ročně, takže čistý výnos pro klienty představoval hodnotu cca 5 % z aktiv. (Whitehouse a kol., 2009).  
U správních nákladů soukromých penzijních fondů nejde zdaleka jen o poplatky za správu aktiv. Je nutno 
vzít v potaz i budoucí náklady na výplatu penzí. OECD odhaduje takto rozšířené správní náklady na 1,25 – 2 
% ročně, v podmínkách použitého vzorku vyspělých zemí. Vedle toho zde jsou ještě další faktory, které 



snižují či mohou snižovat investiční výnosy penzijních fondů: např. dopad problémů spojených se 
strukturovanými zájmy „agentů“ ve smyslu teorie zastoupení a problematiky governance je odhadován 
formou snížení ročních výnosů o 1 % i více. K nižším výnosům vede i tracking error, který má podle 
pracovníků OECD mnoho příčin a je nevyhnutelnou součástí investičního procesu; to platí i pro indexové 
fondy (Whitehouse a kol., 2009).  
Náklady veřejných fondových penzijních systémů jsou za srovnatelných podmínek v podstatě zanedbatelné. 
V případě celostátních systémů lze tyto náklady vyčíslit řádově na 1 % z obratu (výdaje plus režie), resp. 
0,05 % z aktiv.  
OECD ve svých penzijních modelech do roku 2012 používala čistých reálných investičních výnosů pro 
klienty na úrovni 3 % a 3,5 % z aktiv ročně; to bylo realistické – z pohledu výše uvedených dlouhodobých 
průměrných hodnot na úrovni 5 % a se zřetelem ke skutečnosti, že v období 25 let do roku 2007 docházelo 
k dlouhodobému poklesu průměrných investičních výnosů. Výhledy do budoucna jsou však ještě podstatně 
horší, experti očekávají snížení investičních výnosů na méně než polovinu dosavadních hodnot. Např. Parikh 
(2013) odhaduje „new normal“ sekulární reálné úrokové sazby pro dluhopisy v příštím desetiletí v průměru 
na -1 % ročně, s tím, že poté má dojít k dalšímu poklesu až na hodnotu na úrovni -1,25 % ročně v roce 2030. 
V současnosti se OECD začíná orientovat na budoucí modelové průměrné investiční výnosy penzijních 
fondů pro klienty 1 % ročně reálně s tím, že pro citlivostní analýzy se použijí též hodnoty 0 % a 2 %; jde o 
ústní informaci z kongresu IIPF od nizozemských autorů příspěvku, v němž jsou tyto hodnoty již použity 
(Knoef a kol., 2013).    
Budoucí „nový normál“ investičních výnosů pro klienty soukromých penzijních fondů na úrovni 1 % ročně 
je zásadní informací pro úvahy o privatizaci veřejných penzijních systémů. Smysluplnost této privatizace se 
z čistě technickoekonomického hlediska prakticky zcela vytrácí. Jedinou případně rozumnou variantou je 
tvorba rezerv ve veřejném penzijním systému. Teoreticky vzato by zde investiční výnosy mohly být na 
úrovni o necelá 2 % vyšší, vzhledem k zásadně nižší režii těchto systémů – až o tato 2 % ročně.  
Z uvedených relací a jejich prognóz je zřetelná nesmyslnost investování penzijních fondů do státních 
dluhopisů, to ostatně vidíme i u nás – výnosy českých penzijních fondů byly také díky vysokému podílu 
státních dluhopisů v jejich portfoliích reálně záporné.   
 
Fiskální iluze  
Ve světě kdekdo doporučuje fiskální stimulaci dobrovolného penzijního spoření. Před zhruba deseti lety 
jsme podle propočtů OECD byli světovou jedničkou v dotování produktů tohoto druhu. Vysoké přímé i 
nepřímé dotování penzijních produktů je typickým projevem neoliberální penzijní politiky. Jde o alternativu 
k povinnému důchodovému spoření.  
Ze sociálního hlediska je intenzívní dotování dobrovolného důchodového spoření orientováno na střední 
třídu, popř. nižší střední třídu. Chudí si produkt tohoto typu zpravidla nekoupí, protože dávají přednost 
okamžité spotřebě před případnou budoucí spotřebou v seniorském věku. Zakoupit jim ho ovšem může 
zaměstnavatel – v rámci poskytování zaměstnaneckých benefitů. V Česku je touto cestou přerozdělováno cca 
10 mld. Kč ročně.  
Využívání vysokých státních dotací a daňových výdajů je typickou fiskální iluzí. Rozpočtové i daňové 
výdaje jsou jakoby „zadarmo“ – pro jejich příjemce. Ve skutečnosti si vše jako celek „zaplatí“ formou 
vyššího zdanění. Celkové zdanění tohoto typu je navíc vyšší než vyplacené dávky – musí se též uhradit 
vysoká režie poskytovatelů těchto finančních služeb. U nás je tato režie vykazována na úrovni 1,45 % z aktiv 
– tomu ve stabilizovaných systémech (po 40-50 letech fungování) odpovídá více než 30 % z vybraných 
příspěvků. A to se jedná jen o fázi spoření: skutečné, doživotní důchody si za našetřené peníze nejen u nás 
koupí jen nepatrný zlomek spořitelů.  
Za fiskální iluzi lze označit i představu, že náklady přechodu k soukromému důchodovému spoření lze 
jednoduše uhradit např. zvýšením daně z přidané hodnoty. Každá fiskální operace tohoto druhu má výrazné 
národohospodářské dopady, které jsou multiplikací bezprostředního úbytku veřejných příjmů v důsledku i 
byť jen dílčí privatizace veřejného penzijního pilíře. Ve vzorci pro Aaronovo pravidlo by se tato skutečnost 
projevila poklesem tempa růstu mezd. Odhaduji, že výpadek příjmů státního rozpočtu v rozsahu 3 % z mezd, 
nahrazený zvýšením daně z přidané hodnoty, by měl větší význam než demografický úbytek, jehož handicap 
jsme spočítali na 0,5 % z aktiv soukromého fondového systému. 
 
Fiskální lži 
Zásadním vládním argumentem pro velkou důchodovou reformu byly deficity na tzv. důchodovém účtu 
v rámci státního rozpočtu. Skutečností přitom je, že tyto tzv. deficity byly v posledních letech generovány 
úpadkem české ekonomiky – s podstatným přispěním vládní politiky. I bez zřetele k tomuto problému je 



však podstatné to, že tzv. důchodový účet v rámci státního rozpočtu je jen účelová konstrukce, která má 
odůvodnit snižování důchodů v budoucnu. Vládní politici najednou jakoby zapomněli, že „pojistné 
důchodového pojištění“ běžně považují za „důchodovou daň“, nikoliv tedy za pojistné v ekonomickém slova 
smyslu. To i odpovídá právní úpravě – nikde není psáno, že příjmy a výdaje mají v rovnováze.  
 
Obrázek 3: Veřejné výdaje na důchody a příjmy z pojistného důchodového pojištění  

 
Zdroj: Měřička, Surmanová (2013) 
 
Index progresivity českých starobních důchodů dosahuje hodnoty 68 % (OECD, 2011). Takovýto systém, 
jehož těžiště je v solidaritě, přerozdělování, by měl být financován převážně obecnými daněmi, bez vazby na 
mzdy. Neví důvod, aby tento systém byl převážně financován „pojistným“ – důchodovou daní. V podobných 
případech se v zásadních zemích využívá daň z osobních příjmů. České „důchodové pojištění“ není 
koncipováno jako sociální pojištění a ani jiným způsobem není stanoveno, že se příjmy z důchodového 
pojistného mají rovnat výdajům tohoto „pojištění“.  
 
Závěry  
Privatizace veřejných penzijních systémů v postkomunistických zemích je založena na investičních a 
fiskálních iluzích a lžích. Privatizace měla přinést větší penze a vyšší ekonomický růst. Nic z toho se však 
neuskutečnilo a v podmínkách dnešních a prognózovaných nízkých investičních výnosů nelze předpokládat 
tyto efekty ani do budoucna. Privatizace ve skutečnosti vyvolává snížení tempa ekonomického růstu, které 
může být vyšší než dopad stárnutí obyvatelstva v průběžně financovaném penzijním pilíři, který lze v našich 
podmínkách odhadnout na 0,5 % z aktiv penzijního fondu ročně.  
Pokud by bylo možné a účelné přejít k fondovému financování zásadního penzijního systému (pilíře), tak by 
z technickoekonomického hlediska přicházel v úvahu pouze veřejný fondový, pojistný pilíř. Náklady 
soukromých penzijních fondů jsou podstatně vyšší – řádově o 2 % aktiv, popř. 40 % z vybraného pojistného 
– než náklady univerzálních veřejných penzijních fondů. Součástí srovnatelných režijních nákladů je přitom i 
režie poskytování doživotních důchodů. Celková režie veřejných penzijních systémů je v zásadě 
zanedbatelná; činí řádově až 1 % z celkových výdajů, popř. 0,05 % z aktiv penzijního fondu.  
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Health promotion as a factor of human capital  
 
Arnošt Klesla  
 
Abstrakt:  
Podpora zdraví je proces, ve kterém se jednotlivec snaží předcházet nemocem zejména pěstováním zdravého 
životního stylu. Z ekonomického hlediska tak získává více času k využití a růstu svého lidského kapitálu a 
k maximalizaci svého důchodu. Minimalizovat čas strávený pracovní neschopností v důsledku nemocí je 
možné buďto aktivně, podporou zdraví, nebo pasivní cestou jeho obnovy léčbou nemoci. Obě alternativy 
chování jednotlivce ke svému zdraví lze vyjádřit pomocí modelu poptávky po zdraví dle Grossmana (1972).   
Stále rostoucí incidence chronických, neinfekčních nemocí typu non communicable disease – NCD, většinou 
nevyléčitelných, vyřazuje pasivní, konzumní způsob chování k vlastnímu zdraví z racionální volby. Přijetí 
aktivního přístupu jednotlivce k podpoře vlastního zdraví brání chování s omezenou racionalitou. Jeho 
příčiny lze vysvětlit metodami behaviorální ekonomie s využitím efektů nedostatečné sebekontroly, 
prokrastinace, rámování, lpění na statu quo nebo averze ke ztrátě. Ekonomická interpretace chování lidí 
k jejich vlastnímu zdraví nabízí významné obohacení a zefektivnění působnosti konceptu podpory zdraví. 
Klíčová slova: podpora zdraví, poptávka po zdraví, zdravý životní styl, chování, omezená racionalita 
JEL klasifikace:  I 15, I 18, I 19 
 
Abstract:  
The Health promotion is being described as a process of illness prevention conducted by keeping the healthy 
lifestyle. It primarily provides more time to use and increase individual’s human capital and maximize 
personal income. Individuals may employ two different ways to minimize their sick leave. Actively, by the 
health promotion or in the passive way by the treatment of and recovery after illness. Both alternatives of 
individual behavior can be shown using the model of demand for health by Grossman (1972). 
The growing incidence of mostly incurable and chronical non-communicable diseases (NCD) rules out the 
passive approach as irrational choice. Adoption of proactive approach to health prevents behavior with 
bounded rationality. The cause for this behavior can be explained by the behavioral economics analysis, 
specifically by the effects of insufficient self-control, procrastination, framing, clinging to the status quo or 
loss aversion effect. Economic interpretation of individual approach to own health offers significant 
improvement of the health promotion concept, its scope and efficiency. 
Key words: health promotion, the demand for health, healthy lifestyle, behavior, bounded racionality 
JEL classification:  I 15, I 18, I 19 
 
Úvod 
Významným problémem hospodářského a sociálního se ve vyspělých zemích dnešního světa stává stárnutí 
populace. V příštích desetiletích představuje hrozbu především pro ekonomický vývoj západního světa, USA 
a Evropy. Populace v západních zemích rychle stárne. Podle všech sociodemografických předpovědí, není 
reálná šance na změnu tohoto kurzu v příštích několika letech. Vlády zemí EU se proto rozhodly pro politiku 
prodlužování věku pro odchod do důchodu. 
 
Obrázek 5 Očekávaný vývoj podílu obyvatel ve věku 65+ do roku 2050 



 
       Zdroj: ČSÚ 2011 
Tato politika má však řadu omezení a podmínek. Stárnutí není jejím hlavním problémem. Jedním 
z nejdůležitějších je dobrý zdravotní stav starší generace. Úroveň zdraví obyvatel ve věku 60+ je zásadní 
podmínkou úspěšnosti této politiky. Nedostatečná zdravotní kondice také představuje také handicap pro 
starší uchazeče o práci na pracovním trhu, Snížená schopnost pracovat na plný výkon v důsledku nemoci 
také brzdí využívání a růst lidského kapitálu a to nejen zaměstnanců starší generace. Zaměstnavatele se i 
proto brání zaměstnávat lidi ve věku 60+, protože řada z nich už nemůže pracovat s plnou produktivitou. 
Hlavní příčinou tohoto stavu je růst výskytu neinfekčních, tzv. civilizačních nemocí, typu NCD (non-
communicable  diseases). 
Udržitelnost evropských sociálních a zdravotnických systémů závisí na úspěchu politiky zdravého stárnutí. 
Proto je zásadní, aby lidé ve skupině 60 + zůstali produktivní a úroveň zdraví této věkové skupiny je 
rozhodující.  
 
1. Zdraví a zdravý životní styl 
Zdravotní kondice závisí i ve vyšším věku na úspěšném zvládnutí zdravotních faktorů – determinant, kterými 
jsou (i) životní styl z 50 - 60%, (ii), zdravotní péče z 15 - 20%, (iii) životní prostředí 10 - 15%, (iv) genetické 
predispozice 10 - 15 % (Lalonde, 1974).  Tyto faktory působí na zdraví člověka po celou dobu jeho života.  
Hlavním faktorem zdraví je životní styl. Je rozhodujícím faktorem prevence tzv. nemocí NCD, které jsou po 
vypuknutí nevyléčitelné. V uplynulých třech desetiletích došlo k explozivnímu rozšíření NCD 
v celosvětovém měřítku. Příčinou jsou rizikové faktory životního stylu lidí. Především kouření, nevhodná 
strava, nedostatek pohybu, konzumace alkoholu, stres a nedostatek spánku. Nemoci typu NCD jsou po jejich 
vypuknutí nevyléčitelné, nebo jen do určité míry. Jediným způsobem, jak snižovat jejich výskyt v populaci je 
předcházet jejich vzniku dodržování zásad zdravého životního stylu. Rozšíření chronických nemocí typu 
NCD prudce roste nejen v USA, ale i v zemích EU. 
Obrázek 6 Procentní rozdělení osob s chronickými zdravotními problémy podle věku a pohlaví. 

 
       Zdroj: ČSÚ 2011 
 

Podíl osob s dlouhotrvajícími zdravotními problémy podle věku a pohlaví, 2011, v %

Zdroj: ČSÚ - VŠPS
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Epidemický výskyt nemocí typu NCD je nejhorším důsledkem špatného životního stylu, zejména ve vyšším 
věku. I malá pozitivní změna životního stylu v populaci podle konceptu podpory zdraví tedy může přinést 
významné výsledky ve snížení výskytu nemocí typu NCD.  
Druhým významným rysem nemocí NCD je jejich prudce stoupající výskyt se zvyšujícím se věkem. Tento 
vývoj je zcela opačný, než u nejčastějších infekčních nemocí (chřipka, poranění, trávicí obtíže, nemoci 
močové)  
 
Obrázek 7 Výskyt nejčastějších nemocí v české populaci (2010) 
Údaje o pracovní neschopnosti podle věkových skupin (počty na 100 zdravotně pojištěných)  
Infekční nemoci     Neinfekční nemoci typu NCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
 
Významným impulzem pro vznik nemocí NCD je nadváha a obezita. Nejedná se o kosmetický defekt, ale o 
vážnou nemoc typu NCD, která způsobuje řadu dalších nemocí. Především diabetes a nemoci pohybového 
aparátu.  
Obrázek 8 Obezita a nadváha v ČR podle věkových kategorií 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 Zdroj: VZP, STEM/MARK, 2010 
 
Výskyt nových případů nemocí NCD se zvyšujícím se věkem výrazně roste. Tempo růstu nových případů 
dosahuje ve věku 29 – 60 let u nemocí pohybového aparátu 16,5 %, u kardiovaskulárních 12 % a u 
novotvarů 1,7 %. Tento trend, signalizuje v Česku prohlubování tendence k úbytku zdraví z důvodu nemoci 
typu NCD se zvyšujícím se věkem a to již od věkových kategorií středního věku. Příčinou je nezdravý 
životní styl.  
Většina české populace nebere v úvahu životní styl jako faktor vlastního zdraví. Hlavním nástrojem pro 
změnu jejich postoje je pojetí podpory zdraví. Je definováno jako "proces umožňující lidem zvyšovat 
kontrolu a zlepšení, jejich zdraví" (WHO, 2012). Hlavním cílem tohoto konceptu je, aby se zabránilo 
onemocnění, především typu NCD s cílem zlepšit zdraví podporovat chování a na podporu zdravého 
životního stylu mezi obyvatelstvem. Působí ve třech základních formách (i) ochrany zdraví, (ii) 
preventivních intervencí a (iii) edukace.  



V konceptu podpory zdraví je definovány sada nástrojů, jejichž cílem je změnit negativní návyky v oblasti 
životního stylu. Biomedicínský přístup k intervencím a politikám podpory zdraví se osvědčil jako 
neefektivní. 
Paradigma celého konceptu se v uplynulých letech posunulo k socio-economickému a psychosociálnímu 
přístupu. Tyto moderní přístupy však stále postrádají ekonomický pohled na rozhodování lidí o svém zdraví 
a životním stylu.  
Rozhodnutí o životním stylu může být lépe chápána a vykládána pomocí ekonomické analýzy lidského 
chování. Ekonomický přístup zvyšuje účinnost politik, programů a zásahů v oblasti podpory zdraví. Minulost 
a současné přístupy k podpoře zdraví nebyly zcela úspěšné při změně životního stylu a v boji proti nemocem 
typu NCD. Proto musíme použít nástroje ekonomické analýzy lidského chování, které nabízejí lepší 
pochopení lidského chování a zvyšují účinnost podpory zdraví. 
 
2. Model podpory zdraví 
Základním teoretickým východiskem analýzy chování jednotlivce z hlediska podpory jeho vlastního zdraví 
je teorie poptávky po zdraví (Grossman 1972). Tento model poptávky po zdraví vychází z Beckerova (1993), 
a Schultzova (1961), konceptu lidského kapitálu. Důležitým předpokladem modelu je aktivní role člověka, 
který nakupuje statky a vytváří z nich zdraví.  
Health capital, zdraví, je součást zásoby lidského kapitálu. Vlastní model je založen na užitkové funkci 
spotřebitele, kterou formuloval Grossman (1972) jako U = U (ø0H0,…, ø n Hn, Z0…, Zn) kde Ho je počáteční 
zásoba zdraví, Hi je stav zásoby zdraví v čase i, øi je množství služeb na jednotku zdraví, øi Hi označuje 
celkové množství zdraví, které bylo použito ke spotřebě či investicím v čase i, Zi  je celková spotřeba 
ostatních komodit v čase i. Podle Grossmanna (1972) poptává člověk zdraví, aby doplnil vrozenou úroveň 
zdraví. Tato zásoba zdravotního kapitálu se postupem času stále rychleji snižuje. Zdraví člověka přirozeně 
chátrá podle exponenciální funkce času. Snižování zásoby zdraví je vyjádřeno jako H i+1 - Hi = Ii – δiHi, kde 
Hi je stav zásoby zdraví v současné době, Ii jsou hrubé investice do zdraví a δiHi je opotřebení 
(znehodnocení) zdraví.  
 
Figure 9 The demand curve for health  

 
Source: Grossman, 1972 
 
Poptávka po zdraví je v modelu vyjádřena křivkou mezní efektivnosti kapitálu, MEC=W*G/C, kde W je 
mzdová sazba, G míra výnosu z investic do zdraví, C přímé náklady investic do zdraví. Na ose y jsou 
znázorněny mezní náklady kapitálu skládající se z míry časové preference nákladů na zdravotní kapitál r, 
zvýšené o věkem rostoucí opotřebení zdraví δi až po δn. Poptávka po zdraví má zcela elastický průběh ke 
všem hodnotám r + δi. 
Z hlediska ekonomického přístupu k podpoře zdraví je mimořádně významné, že Grossmanovo (1972) pojetí 
hrubých investic do zdraví nepočítá pouze se zdravotní péčí ve smyslu léčby nemocí.  
Kombinuje spotřebu tržních statků s vlastním časem a produkuje (obnovuje zásobu) zdraví. Kromě zdravotní 
péče (medical care) předpokládá model i spotřebu statků nezbytných pro zdravý způsob života, jako je diet, 
exercise, recreation, and housing (Grossman, 1972).  
Tvorba zdraví tak vychází ze dvou zdrojů. Ze zdravotní péče a z podpory zdraví v rámci zdravého životního 
stylu.  
Dalším klíčovým momentem uplatnění modelu je skutečnost, že poptávková křivka vyjadřuje nižší zásobu 
zdraví Hmin ve stáří s vysokým opotřebením δn, což je vyjádřeno indexem podle časových období lidského 
života. Tvar konvexní poptávkové křivky po zdraví proto vyjadřuje předpoklad, že opotřebení organismu v 
důsledku stárnutí, vyjádřené jako δi, výrazně urychluje zvyšování poptávky po zdraví i za cenu výrazného 
růstu mezních nákladů na zdravotní kapitál s rostoucím věkem. 



 
3. Model poptávky po zdraví z hlediska podpory zdraví 
Podle Grossmana (1972) jednotlivec vytváří a obnovuje zásobu zdraví proto aby: 
1) dosáhl vlastní dobré zdravotní pohody (well-being) 
2) mohl se zabývat vlastními produktivními a neproduktivními aktivitami 
Lidé se ovšem nechovají stejně, diferencujme proto v souladu s Grossmanovým (1972) modelem dva 
základní typy chování z hlediska podpory vlastního zdraví.  
První typ representují lidé, kteří poptávají obnovu svého zdraví z obou důvodů. Chtějí obnovit svůj osobní 
well-being i zásobu zdraví pro současný i budoucí aktivní ekonomický a sociální život (WHO, 1981). 
Uvědomují si, že čím lépe obnovují své zdraví, tím lépe jim v budoucnosti poslouží jako předpoklad pro 
jejich další produktivní i neproduktivní aktivity. Druhým typem jsou lidé, kteří se spokojí jen s obnovou 
svého pocitu osobní pohody a ignorují efekt postupného chátrání svého zdraví se zvyšujícím se věkem. Oba 
typy chování můžeme dále rozvést do dvou základních alternativ chování v novém modelu – Investor a 
Konzumenta (vlastního zdraví). Jejich chování je odlišné především z hlediska jejich přístupu k podpoře 
vlastního zdraví (Klesla. 2012).  
Typ A, Investor  
• Dodržuje zásady zdravého životního stylu, využívá zdravotní prevenci a snaží se vyhnout nemoci a 

zůstat zdravý do vysokého stáří, 
Typ B, Konzument 
• • Zaměřuje se pouze na léčbu, nedodržuje zdravý životní styl. Trpí chorobami ve stáří a brzy ztrácí 

schopnost pracovat. 
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je možno interpretovat rozdílnou konvexitou poptávkových křivek po 
zdraví.  
Obrázek 10  Dva přístupy k podpoře vlastního zdraví  
A      B 
Investor     Konzument 

 

 

           
Konvexita křivky poptávky vyjadřuje rozdílné množství poptávaného zdraví u každého typu chování.  
Rozdíl v poptávaném množství zdraví Hi při stejném omezení a nákladech představuje zvýšené množství 
zdraví v důsledku dodržování zásad zdravého životního stylu. 
Rozdílnost obou funkcí vyjadřuje rozdílné množství poptávaného zdraví Investorem (typ A – zelená křivka) 
a Konzumentem (typ B – červená křivka) při stejných nákladech a shodné míře úbytku zdraví.  
Oba typy chování jsou přiměřeně zastoupeny v české populaci. Typ A - Investor představuje menšinu 
populace, která je stále rostoucí. Tento typ chování převládá u části populace nižšího věku a vyššího 
vzdělání. Jsou to lidé, kteří se nespokojí jen s okamžitou úlevou v důsledku léčby na jejich osobní pohodu - 
well-being v případě nemoci. Předcházejí nemocem a rehabilitují po nemoci. Stejnou úroveň nabídky 
využívají v jiné struktuře poptávaných a nakupovaných statků. Poptávají nejen zdravotní péči, ale především 
další statky (kondiční cvičení, zdravá strava) nezbytné pro zdravý způsob života. Jejich racionální spotřebou 
vytvářejí větší užitek v podobě (obnovy) většího množství (zásoby) zdraví. Podpora zdraví sleduje prosazení 
tohoto typu chování do celé populace. Většina populace však spoléhá na léčbu nemocí a přiklání se 
v chování k typu B Konzument. Ten žije ve zdravotní iluzi, chová se neracionálně, protože podstupuje 
nepřiměřené riziko některé nevyléčitelné nemoci typu NCD. Tuto závažnou skutečnost si Konzument buďto 
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neuvědomuje, nebo nemá dostatečné informace o omezených možnostech léčby NCD. Předpokládejme, že 
česká veřejnost je v 21. století dostatečně informována o zdravotním riziku nemocí NCD, včetně jejich 
nevyléčitelnosti. Pokud lidé ignorují vysoké reálné zdravotní riziko, dochází k porušení podmínky racionální 
volby.  
Je důležité zdůraznit, že skutečnost, že lidé volí chování typu Konzument je ovlivněno efektem, který 
můžeme nazvat zdravotní iluze. Je výsledkem několika faktorů. Podstatou této iluze je mylná interpretace 
teorie zdravotního bezpečí (Menahem, 1999). Tato teorie snížení rizika poskytnutí léčby na základě systému 
zdravotního pojištění spolu s významným pokrokem v léčbě infekčních nemocí a novotvarů vyvolala 
v uplynulých letech ve značné části veřejného mínění mýtus samospasitelnosti moderní medicíny. 
Dalším zdrojem tzv. zdravotní iluze je efekt pána a správce (principal- agent) (Stieglitz, 1987). Lidé tak 
svěřují na základě averze k riziku nemoci své zdraví do rukou lékaře. Posilují si tak zdravotní iluzi 
vytvořením mylného dojmu, že našli univerzální a jistý způsob řešení všech svých zdravotních rizik, včetně 
zvládnutí rizikových faktorů vedoucích k nemocem typu NCD.  
Zdravotní iluze založená na absolutizaci léčebného potenciálu moderní medicíny spolu s jistotou poskytnutí 
léčby a efektem principal-agent výrazně oslabuje odpovědnost jednotlivce za vlastní zdraví a přijetí zdravého 
životního stylu, který vyjadřujeme typem chování A- Investor. Naopak posiluje jeho pasivní zdravotní 
chování typu Konzumenta podle Varianty B. Z hlediska modelu chování se jedná o formu morálního 
hazardu. 
 
4. Preference, užitek a racionální volba z hlediska zdravého životního stylu  
Spotřebitel, volí mezi statky, tak, že rozhodnutí, které přináší nejvyšší očekávaný užitek mezi dostupnými 
alternativami je optimální volbou. Jedinec rozeznává, které užitky jsou lepší, než druhé a podle toho volí. 
Standardní ekonomie řeší pouze měřitelné důsledky této volby na chování. Lidé odkrývají své preference 
pouze svým chováním. Standardní ekonomie chápe užitek jako tzv. rozhodovací užitek, jako vlastnost statku, 
která má nejvyšší pravděpodobnost, že bude zvolena. Rozhodovacím užitkem lze z uskutečněných voleb 
jedince zjistit jeho preference. Z rozhodnutí jsou v pojetí standardní ekonomie odvozeny jen projevené, jinak 
skryté preference, které zřejmě způsobily určitou volbu. Způsob volby objasňují tzv. normativní axiomy 
racionálního rozhodování jedince. Axiom (i) úplnosti, neboť je mu jasno, který předmět ze dvou předmětů 
(A a B) preferuje, a vůči kterému je indiferentní. Axiom (ii) tranzitivnosti, který vede jedince k přenosu 
preference A před B na A před C, pokud preferuje B před C. Axiom (iii) souvislosti, který předpokládá 
existenci „bodu zvratu“ od kterého subjekt začne preferovat jednu variantu vůči druhé. Axiom (iv) 
nezávislosti, podle kterého by preference každého jedince měly být pevné a nezávislé na pravděpodobnosti 
výsledku jiných alternativ. Naopak iracionalita“ (v ekonomickém smyslu slova) představuje chování člověka 
tehdy, pokud jeho volby nejsou konzistentní s axiomy racionálního rozhodování.  
Z výsledků statistické analýzy tvrdím, že volby lidí z hlediska dodržování zásad zdravého životního a 
podpory jejich vlastního zdraví vykazují značnou iracionalitu silné nestability preferencí. Například vývoj 
obezity a nadváha (Obr. 11) je výsledkem především nestálosti preferencí při stravování v české populaci a 
dokumentuje iracionalitu ve smyslu nedodržování axiomu nezávislosti.  
Tento typ chování můžeme definovat tak, že lidé preferují zdraví (Investor), ale nedokáží udržet tuto 
preferenci ve všech situacích. Například člověk, který silně kouří, projevuje preferenci spotřeby tohoto statku 
před jinými. Přitom ví, že kouření zvyšuje riziko rakoviny, která jej může zabít. Riskuje rakovinu za hranicí 
racionality přesto, že jeho nejvyšší preferencí je zachování zdraví. Přístup standardní ekonomie k analýze 
lidského chování na základě racionální volby užitku však tento problém z hlediska podpory zdraví neřeší.  
Podle Beckera a Murphyho (1983): je kouření je racionální volbou, protože nabízí nejlepší užitek pro 
jednotlivce, který se takto rozhodl. Standardní ekonomie nedokáže vysvětlit tento rozpor. Nemůže vysvětlit 
tendence a možnosti volby ve všech situacích. Jako východisko můžeme využít práci ekonomů zaměřených 
na problematiku volby z psychologického hlediska. Tyto možnosti poskytuje behaviorální ekonomie. 
 
5. Omezená racionalita z hlediska podpory zdraví  
Chování s omezenou racionalitou charakterizuje rozpor mezi racionalitou volby nejlepšího užitku podle 
individuálních preferencí a jejím dodržením při skutečném chování. Behaviorální ekonomie zkoumá a 
vysvětluje tento typ chování s využitím kategorie tzv. psychologického užitku. Tento směr ekonomického 
myšlení je nazýván též psychologickým realismem. Vychází z výsledků dlouhodobých průzkumů, které 
ukazují, že většina lidí nemá nedostatek času, motivace, nebo schopností, aby uvážila své volby. 
Rozhodování si podvědomě zjednodušují a dopouštějí se nepřesných a víceméně chybných rozhodnutí. 
Zakladatelé tohoto směru ekonomického myšlení Kahneman et al (1982) nazvali tento způsob rozhodování 
heuristikami.  



Kromě analýzy této skupiny nepřesného rozhodování přináší behaviorální ekonomie i přístupy k analýze a 
pochopení vzniku zcela chybných rozhodnutí. Jsou to tzv. anomálie racionality, které se vyznačují zcela 
iracionální volbou člověka při rozhodování.  
Jsem přesvědčen, že metody analýzy anomálií racionality mohou odhalit a vysvětlit neracionální případy 
chování lidí z hlediska podpory zdraví, které nelze vysvětlit metodami standardní ekonomie. Metody a 
postupy behaviorální ekonomie při analýze chování lidí mohou přinést nové přístupy a východiska 
podporující sociálně ekonomický přístup ke globálnímu konceptu  podpory zdraví.  
Přístup behaviorální ekonomie, založený na psychologickém užitku, spojuje dosavadní psychosociální 
přístupy a ekonomický přístup k rozhodování a chování lidí. Tento přístup je mimořádně aktuální s ohledem 
na rostoucí význam spotřebitelského chování v životě člověka v současné epoše vývoje lidstva. Pro lepší 
pochopení možností behaviorální ekonomie můžeme vysvětlit anomální případy iracionální volby v oblasti 
dodržování zásad zdravého životního stylu: 
Nedostatečná sebekontrola. Jedná se o případ nekonzistentních preferencí jedince v čase nebo kontextu 
(Ainslie, 1975). Racionalita předpokládá jednotnost a neměnnost preferencí (Becker, 1997). Nekonzistence 
preferencí znamená porušení tohoto předpokladu a zakládá konflikt mezi preferencemi. Zvládnutí konfliktu 
preferencí je znakem sebekontroly a znamená zvládnutí stabilizace všech okruhů preferencí v naší mysli. 
V případě obezity a nadváhy se jedná o nezvládnutí sebekontroly při dodržování zdravých stravovacích 
návyků. Pro ilustraci tohoto jevu uveďme pevné předsevzetí jednotlivce trpícího nadváhou, zříci se po obědě 
kaloricky vydatného moučníku. Když se však sladkost objeví v jídelním lístku, nebo přímo u stolu 
postiženého, obvykle neodolá. Připustí destabilizaci svých okruhů preferencí v neprospěch svého zdraví. 
Prokrastinace je druhým případem anomálie racionality, který můžeme demonstrovat na příkladu nadváhy a 
obezity. Jedná se o efekt spočívající v neustálém odkládání (nepříjemných) úkolů, nebo obecněji akcí na 
pozdější dobu. Postižený nadváhou, nebo obezitou si tak užívá krátkodobá potěšení z oblíbeného kaloricky 
vydatného jídla. Přitom neustále odkládá zahájení režimu redukce tělesné nadváhy, vedoucího 
dlouhodobému cíli (Ariely, 2009). Z hlediska zvládání zásad zdravého životního stylu považujeme 
prokrastinaci za jeden z nejvýznamnějších negativních případů anomálií racionality na poli zdravého 
životního stylu. Za příklad může sloužit stálé odkládání průběžných, cílených aktivit (zdravého pohybu) (a 
jejich stálé nahrazování příjemnějšími, nebo důležitějšími aktivitami. (setkání s přáteli, práce) Tento efekt je 
největším nebezpečím cílevědomého zvládání a dodržování zásad zdravého způsobu života, protože si 
nedostatek důslednosti v chování zdánlivě „racionálně“ zdůvodňujeme.  
Efekt nadměrného sebevědomí je dalším případem iracionality. Významná většina lidí přeceňuje, zejména 
v nižším věku, kvalitu svého zdraví. Podceňuje zdravý životní styl a rizikové faktory nemocí typu NCD. 
Nedůvěřuje argumentům programů podpory zdraví a podléhá zdravotní iluzi na základě efektu principal-
agent.(Stieglitz, 1987) Nadměrné sebevědomí je při formování odpovědnosti za své vlastní zdraví 
spouštěcím efektem k volbě role Konzumenta vlastního zdraví. Preferencí je v tomto případě obnova 
vlastního zdraví cestou exogenní léčby až v případě nemoci.  
Efekt rámování  
Vysvětluje, nedostatek odpovědnosti za vlastní zdraví, ovlivňuje značnou část české populace. 
Podpora zdraví je příliš složitý, nepříjemný proces pro mnoho lidí. Lidé dávají přednost předat odpovědnost 
do rukou lékařů (hlavní agent problém, Stieglitz, 1987). Vytvoří si tak příjemný klamný pocit – zdravotní 
iluzi, že vyřešili problém odpovědnosti za vlastní zdraví převedením odpovědnosti na mnohem 
kompetentnější osobu – lékaře.  
Status quo bias. Jedná se o efekt, vyznačující se silnou preferenci lidí setrvávat na předem stanovené pozici a 
neměnit své zavedené chování, dokud motivace ke změně nejsou dostatečně přesvědčivé. Zejména v případě, 
kdy nevýhody opuštění představují větší obtíže, nebo hrozbu, než výhody vyplývající ze změny (Kahneman, 
et al, 1991). Přitom musí kuřák překonat další iracionální efekt chování v podobě efektu Averze ke ztrátě. 
Tento efekt působí na chování tak, že stejnému nárůstu zisku je přisuzována jednotlivcem menší váha, oproti 
stejnému nárůstu ztráty (Kahneman, Tversky, 1997). Substitut, kterým má být nahrazen zdraví škodlivý 
statek, tedy musí přinést (mnohem) větší užitek, než přinášel původní statek, aby jednotlivec vyhodnotil 
substituci jako výhodnou a uskutečnil ji. Tento efekt umožňuje pochopit zcela nový přístup ke zdravotně 
rizikovému chování lidí z hlediska prevence nemocí NCD. Ukazuje, že podstatou návykového rizikového 
chování, například kouření, není pro kuřáka primárně nebezpečný zlozvyk, ale užitek ze statku. Tento, 
ekonomický, pohled na problém rizikové závislosti v kombinaci se znalostí nadměrného sebevědomí a 
nedostatku sebekontroly pak vysvětluje odmítání kuřáka odepřít si statek kouření „jen“ substitucí 
nehmotného statku zdraví. Navíc, v kombinaci s efektem zdravotní iluze je pro kuřáka v roli Konzumenta 
zdraví statkem, který, je zdánlivě snadné obnovit léčbou. Navíc „zdarma,“ za úhradu ze zdravotního 
pojištění.  



Pochopení anomálních případů racionality umožňuje uplatňovat nové přístupy a argumenty v např. 
protikuřáckých programech podpory zdraví. Například nahradit negativní lékařskou odbornou argumentaci a 
varování pozitivním východiskem v podobě substituce kouření za jiný, hodnotnější statek s vyšší preferencí 
(krása a kondice).  
 
Závěr  
Ekonomický přístup k podpoře zdraví je založen na možnostech ekonomické analýzy lidského chování. 
Spojuje v sobě tradiční ekonomické přístupy s přístupy behaviorální ekonomie, vysvětlující chování s 
omezenou racionality. Na základě teorie poptávky po zdraví dokážeme definovat dva základní odlišné typy 
lidského chování z hlediska zdravého životního stylu. Aktivní, efektivní a racionální chování typu Investora, 
spočívající v předcházení nemocem posilováním vlastního zdraví. Nebo pasivní, neefektivní chování člověka 
se sníženou racionalitou, spočívající jen ve využívání všech možností léčby nemocí, které poskytuje moderní 
medicína v rámci systému zdravotní péče. S ohledem na faktickou nevyléčitelnost většiny nemocí NCD má 
klíčové postavení zdravý životní styl reprezentovaný typem chování Investora do vlastního zdraví.  
Podpora zdraví může být účinnější využitím ekonomických přístupů k analýze chování, včetně behaviorální 
ekonomie. Klíčem k úspěchu je v optimalizaci široce uznávaného konceptu podpory zdraví a jeho účinnosti 
při ovlivňování postoje lidí k jejich vlastnímu zdraví prostřednictvím efektivních veřejných politik a 
preventivních programů, využívajících ekonomický přístup k podpoře zdraví.  
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22 PROBLÉM JMÉNEM MATEMATIKA 
 
Tomáš Kosička 
 
Motto:Jak se mění výuka matematiky. 
1960 Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Produkční náklady jsou čtyři pětiny z ceny. 
Jaký je jeho zisk? 
1970 Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Jeho produkční náklady jsou čtyři pětiny 
z ceny, tj. 80 dolarů. Jaký je jeho zisk? 
1970 (nová matematika) Dřevorubec vymění množinu D dřeva za množinu P peněz. Kardinalita 
množiny P je 100, každý její prvek stojí 1 dolar. Udělej 100 teček představujících prvky množiny P. 
Množina N výrobních nákladů obsahuje o 20 bodů méně než množina P. Znázorni množinu N jako 
podmnožinu množiny P a odpověz na následující otázku: Jaká je kardinalita množiny Z zisku? 
1980 Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Jeho produkční náklady jsou 80 dolarů, zisk 
20 dolarů. Tvůj závěr: podtrhni číslo 20. 
1990 (cílená výchova) Zkrácením krásných lesních stromů vydělá dřevorubec 20 dolarů. Co si 
myslíte o tomto způsobu získávání živobytí? (Námět pro diskusi ve třídě: jak se cítí lesní ptáčci 
a veverky?) 
2010 Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Produkční náklady jsou čtyři pětiny z ceny.. 
Na počítači spusťte program DŘEVORUBEC, jenž spočítá zisk. Analyzujte své pocity z řešení 
úkolu. Na škále 1-10 (přičemž 1 rovná se velmi lehký příklad a 10 rovná se velmi složitý příklad) 
zhodnoťte složitost. Případně alternativa – hodnocení složitosti úkolu pomocí třístupňové škály E, 
OK, H (easy, OK, hard – jednoduché, OK, složité). 
• Jak jste se cítil/a při řešení úkolu? 
• Byl přístup učitele dostatečně povzbuzující? 
• Projevil učitel porozumění pro vaši aktuální náladu? 
• Analyzoval s vámi vaše emoce? 
• Zvedl vám vaše sebevědomí? 
• Zdůraznil vám, že není důležité správně vyřešit problém, ale cítit se dobře? 
• Přesvědčil vás, že vaše případná chyba je jen důsledkem vašeho kreativního myšlení a pochválil 
vás? 
• Vyjádřete na papír své emoce, které ve vás proces řešení daného problému vyvolal (frustrace, 
zlost, strach, zraněné city). 
Pokud neumíte vytvořit gramaticky správnou větu, protože ve škole vás nenaučili psát, nakreslete 
ikonu nebo emotikon vyjadřující vaše pocity 
 
Zpráva s tisku: Z českého jazyka propadla v podzimním termínu maturitní zkoušky čtvrtina 
studentů. V matematice jich neuspěla dokonce více než polovina. Zkoušku z cizích jazyků 
nezvládlo asi 30 procent maturantů, největší problémy měli s němčinou.85  
Tento úvod jsem nezvolil náhodou – celý můj příspěvek se bude věnovat upadající úrovni českého 
školství. Na tom, že maturitu neudělá polovina studentů by nebylo nic tak hrozného – kdyby 
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maturitní test nebyl spíše na úrovni přijímací zkoušky na střední školu a na jeho zvládnutí nestačila 
33% úspěšnost. Pokud mým slovům nevěříte, stačí si test otevřít na86. 
Pokud tento aktuální údaj nestačí k přesvědčení pochybovačů, uvedu další čísla, která svědčí o tom, 
že v našem školství je něco špatně. Hodně špatně. V roce 1995 byli čeští čtvrťáci v matematice 
podle TIMSS sedmí, osmáci dokonce druzí. V roce 1999 byli již osmáci na osmém místě (dalo by 
se říci, že si čtvrťáci udrželi své umístění). Rok 2000 a test matematické gramotnosti PISA - 18. 
místo z 31 účastníků. V roce 2003 došlo ke zlepšení umístění na 13. místo, aby v roce 2009 přišel 
šok v podobě propadu na 22. místo87, kdy pokles úrovně matematické gramotnosti byl největší ze 
všech sledovaných zemí (viz obr.č.1). Podle posledního průzkumu TIMSS z roku 2011 byli čeští 
studenti na 18. místě z 26.88 
 

 
 
V tomto roce (3.12.2013) budou zveřejněny výsledky loňského zkoumání , které mohou ukázat 
zastavení trendu klesající matematické gramotnosti. Ono už není moc kam klesat.  
Jak je možné, že země se špičkovou výukou tohoto předmětu (v devadesátých letech k nám 
přijížděli školní inspektoři z ostatních zemí, aby zkoumali, jak to vlastně děláme) se během 
krátkého období propadla ze špice do druhé poloviny žebříčku? 
Těch příčin je určitě více (a netýkají se jen matematiky), pokusím se ve svém příspěvku alespoň 
některé nastínit.  Ačkoliv se domnívám, že tyto příčiny jsou velmi úzce propojeny, budu je rozebírat 
samostatně. 
                                                           
86 http://www.novamaturita.cz/maturita-2013-podzim-1404036437.html 
87 http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2009/narodni-zprava.pdf 
88 http://www.csicr.cz/getattachment/7d8266e9-9f15-4413-8098-45379ebdc95a/HIGHTLIGHTS_2011_WEB.pdf 



 
1 MOTIVACE 
V dnešní době dochází k výraznému nárůstu studentů na všech typech postprimárního vzdělávání, 
jak ukazuje tabulka č.1 a graf č.1. 

Zdroj:ČSÚ89 

 
 
Zatím co v roce 1970 mělo maturitu 13,6%  a VŠ vzdělání  3,4% populace, v dnešní době je situace 
úplně obrácená – jen 28 % populačního ročníku zůstává bez maturity. Většina z maturantů (cca 
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80%) potom pokračuje ve studiu na vysoké škole. Tedy aktuálně studuje na VŠ 60 % populačního 
ročníku (+7 % na VOŠ).  IQ a studijní předpoklady se nijak měřitelně zásadním způsobem 
nezvýšily, tedy můžeme předpokládat, že nároky na dnešní maturanty musí nutně být nižší. To by 
ještě nebylo tak zlé, kdyby studenti byli motivovaní a měli snahu se něco naučit. Podle teorie 
preferencí (Becker, 1998) ovšem v takovém případě veškerá motivace odpadá.  
„V praxi to vypadalo tak, že ze zadních lavic se ozýval jekot ve stylu „chcípni, pičo!“, kterou byla 
myšlena nejspíše učitelka, ta podivná osoba, která předstírala, že se jí to netýká. Jediní žáci, kteří na 
toto doplatili, byli ti snaživí a poslušní. Zbytku třídy to bylo jedno. A proč by jim to nemělo být 
jedno? Vždyť se čtyřkami a dvojkou z chování byli nakonec také bez přijímaček přijati na obor s 
maturitou.“90 
Myslím, že toto je velmi věrný popis aktuální motivace velké části studentů. Když k tomu 
připočteme snahu ředitelů středních škol udržet své školy i při nižších stavech populačních ročníků, 
vychází nám neradostný výsledek. Abychom nežili v přílišné iluzi, že dříve byli studenti mnohem 
lépe motivovaní, uvedu ještě výsledky výzkumu TIMSS z roku 1995 (ano, to je ten poslední rok, 
kdy čeští žáci zazářili v mezinárodním srovnání), který porovnával studenty posledních ročníků 
středních škol. Tady patřilo ČR až 18. místo, když dokonce deset zemí před námi bylo statisticky 
významně lepších. Statisticky významně horší byla jen Jihoafrická republika. To se dá vysvětlit 
právě pomocí Beckera výrazným snížením motivace. Pro drtivou většinu studentů byla dříve 
maturita konečnou v jejich cestě za vzděláním a jejich jediným zájmem bylo získat papír 
s nadpisem Maturita s vynaložením co nejmenší námahy. Dnes, po zvýšení počtu studentů na VŠ, 
motivace opět chybí – vždyť berou každého. Proto se dnes setkáme při studiu i se studenty s IQ 
kolem hodnoty 90, což je hodnoceno jako bezproblémová hodnota pro ukončení základního 
vzdělání, podle typu testů je hodnota 90-95 uváděna pro 1-3.ročník high school, 97-100 pro 
maturanty 91. Hodnota IQ 90-99 je také uváděna jako slabší průměr - dokáže složit maturitní 
zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení.92 
Kromě chybějící motivace se ovšem jako nějaký „bonus“ objevuje demotivace úspěšných žáků, 
kteří jsou třídním kolektivem minimálně vyloučeni, v horším případě šikanováni. Jedná se opět o 
zcela racionální chování většiny, která ostrakizuje ty, kteří ji ohrožují. Jak ji ohrožují? Zvyšují 
standardy na úroveň znalostí (mnoho pedagogů chtě nechtě nakonec začne hodnotit relativně), 
nevyplatí se s nimi navazovat silnější sociální vazby, protože je důvodný předpoklad jejich úniku 
z komunity. Lidé nemají rádi, když vidí, že jejich kamarádi plánují únik; i pouhá tato možnost nás 
znervózňuje. Možnost úniku znamená, že se „těm odlišným“ nedá důvěřovat.  
Do devadesátých let existoval ještě jeden silný motivační moment, který se ovšem týkal jenom 
chlapců – strašák jménem základní vojenská služba. Ten, který se dostal na VŠ získával 
automatický odklad, v případě absolvování vojenské katedry zkrácenou základní službu na 
polovinu, v případě založení rodiny dokonce jen pětiměsíční (normální ZVS byl 24 měsíců). Proto 
by se dalo očekávat, že chlapci budou v testech dosahovat lepších výsledků, protože jsou lépe 
motivovaní. V roce 1993 byla ZVS zkrácena, v roce 2004. Jak na to reagovaly výsledky chlapců? 
V České republice dosáhli chlapci v roce 1995 i 1999 statisticky významně lepších výsledků než 
děvčata. V roce 1999 jsme byly zemí, kde byl tento rozdíl největší.  
 
Tab.č2. Srovnání výsledků chlapci děvčata TIMSS 1999 
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Předmět Výsledek 
Dívky Chlapci 

Matematika 512 528 
Fyzika 510 544 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Springer_Publishing
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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Zdroj: http://timss.bc.edu 
 
Jak vypadal vývoj v dalších letech? V roce v 2009 už Česká republika patří ke skupině zemí, kde 
rozdíl mezi výsledky chlapců a dívek není statisticky významný, což je zajímavé zjištění vzhledem 
k tomu, že tento rozdíl ještě při testování PISA v roce 2003 významný byl.  
Jediný předmět, u kterého dochází ke zlepšení, je angličtina, ke které jsou dnešní studenti snáze 
vnitřně motivovatelní 
 
2 ÚROVEŇ A AUTORITA UČITELE 
Když jsem v předchozí kapitole psal o nízké motivaci na střední škole, kdy se každý, kdo má zájem, 
na VŠ dostane, nedoplnil jsem jednu důležitou věc. Ti nejhorší studenti přecházejí na pedagogické 
fakulty, což potvrzují výzkumy Scio (obr.3 a 4). Tento problém se dokonce ještě zesiluje (obr.5) 
Vzhledem k rozložení  IQ v populaci, lze důvodně předpokládat, že většina těchto studentů bude 
v rozmezí 90-105. Protože starší učitelé pomalu končí (nebo už skončili), bude se propad znalostí 
našich žáků prohlubovat. Jedním z důvodů bídného zájmu o studium učitelství, je nízká (až velmi 
nízká) autorita, které se učitelé těší. I v tomto směru je za posledních 60 let vidět obrovský skok. 
Tento problém není specificky český – potýká se s ním celé evropské školství (včetně nejvíce 
oceňovaného finského), ale ne v takové míře (tab.4). Potom se nemůžeme divit vyklízení pozic 
v mezinárodním srovnání, kdy při posledním PISA testu (2009) se v první desítce (celkový průměr 
se započítáním Šanghaj-Čína a Hong-Kong – Čína) umístila jedna jediná evropská země (Finsko).  

 

Chemie 492 532 
Přírodopis 537 552 
Zeměpis 513 554 

http://timss.bc.edu/


 

 



 
3 STANDARDY a TESTOVÁNÍ 
 
Co naopak nemá velký vliv: selektivita (spíš vadí odchod kvalitních učitelů), počet dětí ve třídě, 
financování 
 
Jak by to mělo vypadat:  
vytvořit více selektivní vzdělávání – ne na bázi prospěchu, ale motivace a touhy se vzdělávat 
(psychotesty, absence, plnění domácích úkolů) 
Snížit výrazně počet míst na VŠ (do 30 % populačního ročníku – i tak je to třikrát více než před 20 
lety). Odebrat akreditace soukromým VŠ, které nejsou na vyšší úrovni než státní školy ve shodném 
(či příbuzném) oboru – zvýší se motivace studentů na střední škole 
Výrazné zvýšení platů učitelů – klidně i za cenu propuštění poloviny těch špatných.  Prověřit  
testem odborné i pedagogické schopnosti současných učitelů. Nastavit pedagogické fakulty jako 
výběrové vysoké školy (finský styl) 
Zavést opět standardy a pravidelné testování. V hlavních předmětech jednotné učebnice (netýká se 
alternativních škol – Montessori,  valdorfská atd.). Odměňovat dobré školy a jejich pedagogy. 
Otázkou je, jak zohlednit žáky potřebující zvýšenou pěči. 
 
Jak to dopadne: 
 násilná integrace ve jménu Dobra, tlak na zrušení víceletých gymnázií 
Rozšíření nabídky vysokoškolských oborů bez matematiky, zvláště na soukromých školách. I státní 
úředníci přece musí mít možnost někde získat diplom. 
Další snížení úrovně pedagogického sboru, až skončí „stará garda“ bude průměrné IQ učitele na 
střední škole 100. Občasné boje o platy 
Zavedení srovnávacích povinných testů – po dlouhém boji schváleno s tím, že budeme podporovat 
zvýšenými příspěvky školy špatné, aby mohly dohonit ty dobré. Motivace bude fungovat stejně 
jako u studentů. 
Několik zásadních koncepcí školství, využitých operačních programů a dotací, které umožní těm, 
kteří drží hubu, pohodlný život. 
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23 PROBLEMATIKA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (R) 
 
Michal Blahout 
 
Abstrakt  
Práce se zabývá problematikou financování vysokého školství. V první části práce je definován 
pojem veřejného statku a provedena úvaha, jak ji naplňují jednotlivé úrovně vzdělávání. V druhé 
části práce je popsán podíl spolufinancování studentů prostřednictvím školného na financování 
vysokých škol ve světě a rozebrán systém financování v České republice. V třetí části práce je 
provedena komparace soukromého a státního vysokého školství. V závěru práce pak autor shrnuje 
poznatky a vyvozuje svůj názor na zkoumanou problematiku. 
 
Klíčová slova  
Odložená cena, Školné, Teorie veřejných financí, Terciární vzdělání, Veřejný sektor, Veřejný 
statek, Vysoké školství,  
 
ÚVOD 
V dnešním globalizovaném světě dochází k nové alokaci pracovních míst, kdy spousta podniků 
převádí výrobu do zemí bohatých na lidské zdroje, které tím poskytují levnější pracovní sílu. Tento 
trend podporuje i změna v demografickém složení populace Evropy, kdy klesá množství nově 
narozených dětí a populace postupně stárne.93 To způsobuje pokles množství využitelných jednotek 
práce a tak snižuje konkurenceschopnost Evropy ve srovnání se zbytkem světa, jelikož není 
schopna konkurovat velkému množství levné pracovní síly. Státy bohaté na lidské zdroje dosahují 
ekonomického růstu zejména prostřednictvím extenzivního růstu, kdy zvyšují počet zaměstnaných 
jednotek práce. U takovéhoto růstu se časem projeví zákon klesajících mezních výnosů, tedy taková 
situace, kdy další zaměstnaná jednotka práce přinese stále menší a menší mezní produkt práce, k 
čemuž může dojít za předpokladu stálého zvyšování dané jednotky vstupu až k zápornému 
meznímu produktu ze zaměstnání poslední jednotky práce. To je v daných zemích částečně 
kompenzováno nízkou životní úrovní tamních lidí, kteří tak mají nízké reprodukční náklady a jsou 
tak ochotni nabídnout svoji práci za menší mzdu, tedy pro firmu menší mezní náklad, ale i tak 
časem bude docházet k poklesu produkce. Zde nastává šance na zajištění si své 
konkurenceschopnosti pro Evropu, která i když nemůže z demografické příčiny a požadované 
životní úrovně obyvatel nabídnout levnou pracovní sílu a tedy nízký mezní náklad firmám, tak má 
rozvinutější úroveň lidského kapitálu a tedy je schopna nabídnout větší mezní produkt práce. Platí, 
že firmy maximalizují svůj zisk, pokud se jejich mezní náklady rovnají mezním příjmům, které jsou 
odvozeny od mezního produktu využitého výrobního faktoru. Státy mohou konkurovat buď 
nízkými mezními náklady  nebo vysokými mezními příjmy. Vysoký mezní produkt je země 
schopna produkovat prostřednictvím rozvinutého lidského kapitálu. Tím dochází k intenzivnímu 
růstu, jelikož rozvinutý lidský kapitál napomáhá k inovacím a tedy k intenzivnímu ekonomickému 
růstu, který je jednak větší než extenzivní a zároveň se při něm neprojevuje zákon klesajících 
mezních výnosů. Tedy pro Evropu, aby si udržela svoji nynější pozici, je důležité zaměřovat se na 
rozvoj lidského kapitálu a udržet si náskok v technologické úrovni, který lze udržet pouze 
prostřednictvím vysokého počtu inovací produkovaných rozvinutým lidským kapitálem. Největší 
hodnota lidského kapitálu je vytvářena v sektoru vysokého školství. Proto by se jednotlivé státy 
měly zaměřit na jeho hladké a bezproblémové fungování a mít ucelenou koncepci podpory a 
rozvoje vysokého školství tak, aby docházelo k maximalizaci absolventů s kvalitním vzděláním, 
které je pak dobře uplatnitelné na trhu práce a pomůže udržet konkurenceschopnost dané země ve 
srovnání se zbytkem světa.  
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Vysoké školství v České republice trpí celou řadou nedostatků, které snižují jeho výkonnost. Autor 
této práce si klade za cíl popsat dané nedostatky snižující rozvinutost lidského kapitálu a navrhnout 
řešení pro jejich odstranění. 
 
V první kapitole práce je definován pojem veřejného statku a provedena úvaha, jak jednotlivé 
úrovně vzdělávání naplňují tuto definici. V druhé kapitole práce autor popisuje způsoby financování 
vysokého školství s hlavním zaměřením na způsob rozdělování finančních prostředků v České 
republice včetně hodnocení daného systému. V poslední kapitole práce pak autor komparuje státní a 
soukromé vysoké školství a v závěru práce jsou pak shrnuty poznatky z předešlých kapitol a 
formulována doporučení. 
 
1 PODSTATA ŠKOLSTVÍ 
  V první řadě je důležité rozebrat podstatu vysokého školství. V současné době školství, jako 
celek, tedy od primárního až po terciární vzdělání chápáno jako veřejný statek. V systému sice 
existují soukromé školy poskytující všechny stupně vzdělání, ale v oboru vzdělávání zabírají jen 
nevýraznou část trhu. V první řadě je tedy důležité rozebrat, zda je vzdělání veřejným statkem, či 
nikoliv.  
 
 Za veřejný statek považujeme takový statek, který je všeobecně prospěšný, ale trh ho není 
schopen zajistit vůbec nebo v dostatečném množství. Tento jev je dán zejména nerivalitním 
charakterem daného statku a nevylučitelností ze spotřeby. Tedy, že daný statek může najednou 
spotřebovávat více osob a nelze vyloučit ze spotřeby ty, kteří nejsou ochotni za daný statek platit. A 
mezní (přírůstkové) náklady na každého dalšího spotřebitele jsou nulové.  
  
 Rozhodnout, zda je vzdělání veřejným statkem, je poměrně obtížná věc a napříč odbornou 
veřejností nenalezneme shodu. Domnívám se, že v tomto ohledu se na vzdělání nelze dívat 
jednotně, ale rozdělit ho podle jednotlivých stupňů a zhodnotit do jaké míry naplňují podstatu 
veřejných statků.  
 
Primární školství 
 První úrovní vzdělání je základní vzdělání. Tato úroveň je ve srovnání s ostatními dvěma 
úrovněmi specifická. Základní vzdělání je jednak nutné pro druhé dvě úrovně, ale samo o sobě 
nepřináší svému nositeli žádnou konkurenční výhodu a jen minimální výnos v podobě užitku z 
gramotnosti, tedy nezíská žádnou specifickou hodnotu lidského kapitálu, kterým by se lišil od 
ostatních nositelů pouze základního vzdělání. Navíc i tento minimální výnos je realizován s velkou 
časovou prodlevou a investovat do základního vzdělání je proto velmi málo rentabilní. Pokud by 
základní vzdělání bylo považováno za soukromý statek, tak by se našlo velké množství rodin, které 
by nebyly schopny ho svým dětem zajistit. Zde narážíme na první podmínku pro identifikaci 
základního školství s veřejným statkem a tedy, že trh ho není schopen zajistit v dostatečném 
množství. Některé rodiny by ho jistě dokázaly zajistit, ale je potřeba, aby bylo poskytnuto široké 
veřejnosti v téměř 100% pokrytí, jelikož je nezbytnou predispozicí pro další dva stupně. Tímto je 
splněna i část všeobecné prospěšnosti. Stát toto selhání preferencí řeší tím, že základní vzdělání 
považuje za poručnický statek, tedy statek, jehož spotřeba je povinná a v případě porušení 
sankcionována.94 Co se týče vylučitelnosti ze spotřeby, tak tento bod základní školství samo o sobě 
nesplňuje. Přestože to není žádoucí, tak je možné jednoho či více uživatelů ze spotřeby vyloučit. 
Podmínka nerivalitní spotřeby je splněna. Mezní náklady na jednoho spotřebitele jsou nenulové. Při 
menších počtech se nule limitně blíží, ale při větším množství spotřebitelů se skokově zvyšují. 
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Můžeme tedy říci, že základní vzdělání, i když nesplňuje úplně všechny podmínky veřejného statku, 
se jeho definici velmi blíží a lze základní vzdělání považovat jak za statek poručnický, tak za statek 
veřejný a stát by prostřednictvím veřejných financí měl základní vzdělání subvencovat.  
 
 Sekundární školství 
 
Střední úroveň vzdělání je v ohledu nerivalitnosti a nevylučitelnosti ze spotřeby a mezních nákladů 
na jednotlivce stejně jako základní školství. Co se týče výnosu ze středního vzdělání, tak tam již 
dochází k diverzifikaci získaného lidského kapitálu a výnosy z jeho vlastnictví již nejsou tolik 
posunuty do budoucnosti. Při absolvování jednotlivých středních škol a příslušných oborů absolvent 
získá specifický lidský kapitál, který ho odlišuje od ostatních, a tedy lze odlišit jednu jednotku 
faktoru práce od druhé a tím hodnotit úrovně jednotlivých škol na základě poptávky po jejich 
absolventech, tedy potenciální zákazníci jsou schopni rozhodnout, která ze škol jim poskytne lepší 
vzdělání a tedy i lepší užitek. Takže z ordinalistického hlediska jsou schopni poměřit hodnotu 
užitku s cenou studia a soukromý sektor může dané vzdělání ocenit a nabízet, jelikož poptávka 
určuje nabídku.95  Zároveň i firmy by byly ochotny nabízet střední vzdělání, aby si zajistili 
kvalifikovanou pracovní sílu. Pro firmy je 4 letá investice přijatelnější než na 13 let. Soukromý 
sektor je schopen zajistit střední úroveň vzdělání lépe a ve větší míře, než sektor veřejný, ale přesto 
by některé potřebné obory nebyly zajištěny, například číšník, jelikož žádná gastronomická firma 
není tak velká, aby mohla zřídit střední školu. Také výnos pro nositele daného vzdělání není tak 
velký, aby zaplatil jeho náklady.  
 
Terciární školství 
Nejvyšším stupněm je vysoké školství, které se dál dělí na 3 úrovně, ale podrobně nebudou v práci 
rozebrány. Největší diskuze v oboru vzdělávání se vede ohledně otázky účasti soukromého sektoru 
právě na úrovni terciární. Hlavním rozdílem mezi předchozími dvěma úrovněmi je ve vylučitelnosti 
ze spotřeby. V získávání vzdělání, jako takového, lze vyloučit ze spotřeby, ale vysokoškolské 
vzdělání se nejvíce podílí na vývoji inovací, které ve svém důsledku přinášejí užitek celé 
společnosti, tedy někteří spotřebitelé z daných inovací mají užitek, aniž by se na nich podíleli. 
Úroveň lidského kapitálu je pro stát důležitá hodnota, jelikož produkuje inovace, které zvyšují 
produkční či užitné možnosti země a tak zvyšuje konkurenceschopnost na světovém trhu. Dá se 
tedy říci, že úroveň terciárního vzdělání je předmětem veřejného zájmu. Soukromý sektor je ale 
schopen ve většinové míře vysoké vzdělání zajistit, což můžeme vidět v jiných zemích, kde 
terciární vzdělání zajišťuje převážně soukromý sektor. Jako příklad můžeme uvést Spojené státy 
Americké. Tamní soukromé vysoké školy mají celosvětovou prestiž a poskytují vzdělání nejvyšší 
kvality. Zároveň ale musíme podotknout, že ne všechny žádoucí obory by trh byl schopen zajistit. 
Například celosvětově známá česká egyptologie nebo velká část humanitních oborů.  Také existují 
obory, které jsou nezbytné pro fungování státu či národního hospodářství, leč tržní uplatnění 
nemají. Příkladem může být meteorologie nebo jaderná fyzika, kde na trhu práce působí 
monopson.96 Nelze tedy jednoznačně říci, zda je vysoké školství veřejným statkem či nikoliv. 
Podstatu veřejného statku naplňuje hlavně prostřednictvím nevylučitelnosti ze spotřeby inovací, 
které produkuje jako sekundární projev svého působení. Zároveň je ale podstatnou část schopen 
zajistit veřejný sektor, který je ve svém počínání efektivnější než státní správa. Podstata státu je 
zajistit to, co je potřeba, ale ve svém počínání není efektivní, ale ono to není jeho primární funkcí. 
Pokud je tedy něco schopen zajistit trh, měl by mu to stát umožnit, jelikož tak lze dosáhnout lepších 
výsledků. Mělo by tedy docházet ke spolupráci mezi státem a veřejným sektorem při zajištění 
veřejného školství, přičemž by hlavním cílem měla být efektivní alokace lidského kapitálu. Pod 
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pojmem efektivní alokace je myšleno taková alokace lidského kapitálu, kdy dochází k minimalizaci 
strukturální nezaměstnanosti, maximalizaci inovací za podmínky zajištění žádoucích oborů.  
 
2 FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL 
 
Problematika financování školství je jedním z hlavních problémů spojeným s fungování 
vzdělávacího systému. Tento problém je dlouhodobým problémem, který je zesílen současnou 
situací, kdy se většina ekonomik nachází v recesi a vzniká tak cyklický deficit ve veřejných 
financích, díky kterému jsou některé státy nuceny zmenšovat své veřejné výdaje i na školství. Práce 
pojednává o terciárním vzdělání, takže v této kapitole se autor zaměří na financování vysokých škol 
u nás i ve světě.  
 
Financování vysokých škol ve světě 
Největší spory se vedou o to, zda by vysoké školství mělo být hrazeno z veřejných rozpočtů nebo 
by si jej studenti měli hradit sami prostřednictvím školného. V minulých dekádách ve světě 
převládalo financování vysokých škol prostřednictvím veřejných financí. Ovšem v posledních 
několika letech nastává trend zavádění spolupodílnictví na financování škol ze strany studentů. 
Například v Irsku bylo v roce 2008 školné na státní škole ve výši 825 Euro, které se v roce 2012 
zvýšilo na 2000 Euro a v roce 2014 má stoupnout až na 3000 Euro. Spolupodílnictví studentů na 
financování univerzit se zvýšilo z 10 % až na 50 %. V současné době se školné platí v těchto státech 
Evropské Unie: v  Portugalsku, Itálii, státech Beneluxu, Španělsku, Bulharsku, Pobaltských státech 
a nejnověji v Maďarsku. Školné se pak neplatí ve státech s vysokou mírou přerozdělování, jako je 
Francie, či oblast Skandinávie a v Dánsku. Střední Evropa je v tomto ohledu poměrně nejednotná. 
Školné se platí v Rakousku, ve většině spolkových republik, ale v postkomunistických zemích 
školné zavedeno nebylo. Nejvíce se tomu přiblížilo Slovensko, které o uzákonění školného reálně 
uvažovalo, ale zákon neprošel druhým čtením. Zároveň se o zavedení školného uvažovalo i v České 
republice, ale návrh vyvolal velkou vlnu nevole, takže nikdy nenabral reálných podob. Snaha zavést 
spoluúčast studentů na financování škol je vždy politicky výbušná. Například zavedení školného ve 
Velké Británii v letech 1998/1999 ve výši 3 000 liber provázely velké vlny nevole, které 
vygradovaly až v protestní demonstrace. Ovšem tento negativní postoj veřejnosti do několika let 
prakticky vymizel a v současnosti je školné přijímáno bez problémů.  
 
Tržní mechanismy nejvíce ovlivňují vysoké školství ve Spojených státech Amerických. Školné se 
v USA platí na všech univerzitách tedy jak na soukromých, tak státních školách. Na státních 
vysokých školách se školné pohybuje v roční výši 10-14 tis. dolarů. Na obyčejných soukromých 
univerzitách může být až dvojnásobné. Samostatnou kapitolou jsou pak prestižní Americké 
univerzity, jakými jsou například Princeton, Harward, Yalle, Columbia a další, kde školné může 
narůst až na 50 000 dolarů za jeden ročník studia. Výše školného je pak určována tržním 
mechanismem, kdy o jeho výši vypovídá prestiž dané univerzity, která závisí jak na kvalitě 
poskytovaného vzdělání, tak na uplatnění jejich absolventů. Kvalita poskytovaného vzdělání je dána 
zejména podle umístění dané školy v ARWU (Academic Ranking of Word Universities).97 
Zaplacení školného na takových školách je často velmi náročnou záležitostí a je zvykem, že rodiče 
spoří dětem na studia od jejich narození nejčastěji prostřednictvím fondu, který si daný student 
může vybrat až ve svých 18 letech. Bohužel ani to povětšinou nestačí a tak existuje celá řada půjček 
na studium, které jsou spojeny s nízkým úrokem a jsou dotovány státem. Pak existuje celá řada 
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stipendijních programů, které platí úspěšní absolventi daných škol a podporují tak výjimečné 
studenty, kteří by neměli dostatek financí, ale zároveň i pomáhají škole, která tak získá tyto 
studenty a tím si udrží svoji vysokou prestiž a standard. Vzdělání se tak stává skutečnou investicí do 
budoucnosti, jelikož diplomy z těchto škol jsou pak významným aktivem, díky kterému jeho nositel 
prokazuje mnohem kvalitnější úroveň lidského kapitálu než jejich ostatní konkurenti na trhu práce a 
tak nemají problém sehnat odpovídající pracovní uplatnění. Takto vysoké školné zároveň způsobuje 
to, že školy poskytují svým studentům opravdu kvalitní vzdělání a věnují se jim, jelikož úspěch 
studenta je i jejich zájem, protože jen tak si udrží dlouhodobě svoji úroveň.  
 
Financování českých vysokých škol 
Rozeberme, jak jsou financovány školy v České republice. Podmínky pro financování vysokých 
škol jsou sepsány v pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínky pro financování jsou stanoveny v 
rozpočtovém okruhu I, který je zaměřený na institucionální financování vysokých škol. Pro výpočet 
peněžních prostředků je důležitý ukazatel A. Tento ukazatel je definován: „Ukazatel A je 
rozpočtovým ukazatelem, který kvantifikuje výkony vysokých škol se zaměřením na typ a finanční 
náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet 
studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 
nebo další tvůrčí činnosti i náročnost této tvůrčí činnosti.“ 98 Z citace je patrné, že na výši 
finančních prostředků mají vliv tři kritéria. Prvním kritériem je počet studentů dané vysoké školy, 
pak ekonomická náročnost daného oboru a dosažené výsledky kvality.  
 
Ekonomická náročnost daného oboru je určována prostřednictvím koeficientu ekonomické 
náročnosti (dále jen KEN), který je definován následujícím způsobem:  
„Každému akreditovanému studijnímu programu je přiřazen KEN. KEN zohledňuje rozdílnou 
ekonomickou náročnost jednotlivých studijních programů (jde o relace mezi studijními programy, 
ne o skutečnou ekonomickou náročnost v absolutní hodnotě); standardní řada KEN má tyto 
hodnoty: 1,00; 1,20; 1,65; 2,25; 2,80; 3,50; 5,90. V případě nově vzniklého studijního programu 
posoudí ministerstvo jeho ekonomickou náročnost a přiřadí mu jeden ze standardní řady KEN, 
který nejlépe vystihuje náročnost programu. Pokud je studijnímu programu prodloužena 
akreditace, aniž by se podmínky realizace studijního programu změnily, zůstává KEN beze změn.“99 
Již v samotné definici je zmíněno, že se nejedná o vyjádření skutečné ekonomické náročnosti 
daného oboru, ale o relaci mezi jednotlivými obory, z čehož plyne, že přiřazený KEN není určován 
reálnou ekonomickou náročností, ale relací v závislosti na náročnosti ostatních oborů. Tedy jeden a 
ten samý obor může získat rozdílný KEN v závislosti na ekonomické náročnosti ostatních oborů. 
Tedy je pravděpodobné, že dojde buď k nadhodnocení, či podhodnocení oboru vzhledem k reálné 
ekonomické náročnosti.  
 
Druhým kritériem je počet studentů vysokých škol. Ministerstvo započítává studenty následujícím 
způsobem: „Počet studentů zahrnutých do výpočtu ukazatele A vychází ze strategie ministerstva pro 
oblast vysokoškolského vzdělávání (dlouhodobý záměr ministerstva) a z dalších skutečností, které 
mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdělávání. Ministerstvo 
stanovuje počty studentů, které jsou rozhodné pro výpočet ukazatele A. Nejedná se však o omezení 
práva vysoké školy rozhodovat o počtu přijatých studentů, pouze o stanovení údaje, se kterým bude 
ministerstvo při výpočtech pracovat.“100 
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 „Mezi cíle ministerstva vyplývající z dlouhodobého záměru ministerstva a ovlivňující ukazatel A, 
patří snaha o to, aby: 
a) podíl poprvé zapsaných do celého terciárního vzdělávání v ČR z odpovídající věkové kohorty byl 
do roku 2015 zachován přibližně do dvou třetin populace odpovídajícího věku; 
b) podíl absolventů bakalářských studijních programů, kteří pokračují ve studiu v navazujících 
magisterských studijních programech, tvořili v systému českého vysokého školství nejvýše 50 %. 
Konkrétní podíl se však u jednotlivých vysokých škol  a v jednotlivých oblastech vzdělávání může i 
výrazně lišit v závislosti na jejich celkové profilaci a charakteru uskutečňovaných studijních 
programů.“101 
Z citace je patrné, že ministerstvo opět nevychází z reálného stavu, ale snaží se o normatizaci tohoto 
stavu. Ministerstvo stanovuje limitní počet studentů, který vyplývá z jeho dlouhodobého záměru. 
Tento limitní počet poměří s přepočteným počtem studentů, které je stanoven tak, že od reálného 
počtu studentů jsou odečteni studenti, kteří nestudují ve standardní době studia a samoplátci. 
Následně pak ministerstvo do výpočtu zahrne to menší z obou čísel. Ministerstvo tím sice školám 
nebrání, aby přijaly libovolný počet studentů, ale nepřímo ho tak stanovují, jelikož by pro školu 
nebylo výhodné se od limitního počtu odchýlit. Důsledek je takový, že celkový počet studentů je 
alokován mezi všechny školy, jelikož i když je o danou školu zájem, tak nepřijme výrazně větší 
počet studentů, než je limitní počet, i kdyby byl ze strany studentů zájem a tak tito studenti přejdou 
na školu, o kterou nejevili prvořadý záměr. Zároveň i dlouhodobé cíle ministerstva jsou rozporuplné 
a to zejména první cíl, kdy je záměrem ministerstva udržet počet studentů vysokých škol 
nastupujících do bakalářského stupně zachován do úrovně dvou třetin populace přiměřeného věku. 
Jedná se o poměrně vysoký počet studentů. Podle rozložení inteligence ve společnosti by na 
vysokou školu měla jít přibližně jedna třetina populace.102 V důsledku toho klesá jak kvalita, tak 
exkluzivita vysokoškolského vzdělání, jelikož na vysokoškolské vzdělání dosáhne i průměrně 
inteligentní člověk a vysokoškolské vzdělání již neposkytuje konkurenční výhodu, ale stává se 
nutností. Vlastníci lidského kapitálu z vysokoškolského vzdělání jsou pak nuceni přijímat i méně 
lukrativní práce, které nesou nižší finanční ohodnocení, což v důsledku snižuje ochotu potenciálních 
účastníků o vysokoškolské vzdělání do něho investovat prostřednictvím spolupodílení se na 
financování a vysoké školství směřuje k potřebě financování ze strany státu.  
Posledním kritériem je hodnocení dosahovaných výsledků. Tyto výsledky jsou měřeny 
prostřednictvím devíti indikátorů kvality:  
„Devět indikátorů kvality a výkonu, které se využívají na podporu diverzifikace vysokého školství a 
profilace jednotlivých vysokých škol, je uvedeno níže v tabulce. Výsledky jednotlivých vysokých škol 
v každém indikátoru jsou zjišťovány jako podíl na celkových výkonech všech vysokých škol (které 
daný typ studia mají akreditovaný), s výjimkou případů vyplývajících ze specifických přístupů (viz 
článek 12). Výpočet se provádí zvlášť pro bakalářské, dlouhé magisterské, navazující magisterské a 
doktorské studium. V závislosti na dosažených hodnotách indikátorů kvality a výkonu může počet 
studentů každé vysoké školy oproti základně, se kterou vstupovala do výpočtu, vzrůst, klesnout nebo 
zůstat na stabilní úrovni.103 Důsledkem uplatnění indikátorů kvality a výkonu v ukazateli A je 
přerozdělení počtu studentů ve prospěch vysokých škol s lepšími výsledky v daných kategoriích (B1, 
M1, N1, P1).“104 
 
Prvním problémem je přerozdělování studentů ve prospěch vysokých škol s lepšími výsledky. 
Nedojde k reálnému přesunutí studentů, pouze k papírovému přeskupení počtu studentů pro výpočet 
ukazatele A. Tedy každé škole je odebrána část studentů, kteří vytvoří jistou množinu a z té 
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množiny jsou pak studenti přiděleni opět daným školám, ale už v počtu stanoveným v závislosti na 
dosahování kvality. Takže některým školám jsou proplaceni studenti, kteří tam nestudují a jiným 
školám naopak proplaceni nejsou. Jedná o snahu podporovat kvalitnější vysoké školy, což je jistě 
žádoucí, ale poměrně špatným způsobem. Docílit toho tak, že jsou přesunuty peníze na fungování 
jedné školy ve prospěch jiné, zároveň ubírá možnosti ke zlepšení dané školy a zároveň nebere 
v potaz reálnou alokaci studentů. Podporovat kvalitní školy má jistě smysl, ale nemělo by to být na 
úkor jiných.  
I samotná kritéria hodnocení výkonnosti jsou poměrně sporná. Nejvýznamnějším kritériem jsou 
výsledky výzkumu, vývoje a inovací. Tyto výsledky se určují podle bodové hodnoty udělených 
podle rejstříku informací o inovacích (dále jen RIV). Samotný RIV budí v řadách vysokoškolských 
pedagogů rozpaky a existuje spousta prací, které daný způsob hodnocení kritizují. Pro příklad 
uveďme nejzarputilejšího kritika prof. Jiřího Chýlu, CSc., který tento způsob kritizuje na svém 
blogu. Přičemž největší výtkou je zaměření na kvantitu na úkor kvality. Rozebrání problematiky 
RIVu by vydalo na samostatnou práci, tedy nebude v této práci podrobněji rozebírána. Druhým 
kritériem jsou výsledky umělecké činnosti. Umění je subjektivní pojem, který se nedá přesně 
kvantifikovat, proto má ministerstvo specifický postup pro jeho hodnocení. Další tři kritéria 
zohledňují samofinancování vysokých škol. Pokud je škola schopna si zajistit financování sama, 
například pomocí samoplátců, či výnosy z hlavní a doplňkové činnosti, tak jí stát další peníze přidá. 
Schopnost zajistit příjmy jsou jistě znakem kvality, ale je nelogické, pokud jsou dále financovány 
na úkor škol, které nejsou schopny tyto prostředky získat. Jednou z funkcí státu je zajišťovat to, co 
trh není schopen zajistit, přičemž v tomto kontextu dělá pravý opak. Kritérium zahrnující 
kvalifikační strukturu akademických pracovníků bere v potaz pouze počty docentů a profesorů 
působících na dané vysoké škole, ovšem už nezohledňuje jejich kvalitu, ani zapojení. Přičemž už 
samotné udělování těchto titulů je rozporuplné. Poslední skupina kritérií zahrnuje podíl 
zahraničních studentů a studentů zapojených ve výměnných programech. Toto je konstruktivní 
skupina hodnotících kritérií, jelikož zahraniční spolupráce přispívá k šíření inovací a zvyšuje prestiž 
a povědomí o českých vysokých školách.  
Daná kritéria nezohledňují návaznost na reálnou ekonomickou praxi a preferenci trhu práce, 
zejména pak úspěšnost absolventů. Tato kriteria by mohla být nahrazena například průměrnou 
dobou, než absolventi najdou práci. Kolik absolventů nastoupí na pozici, odpovídající studiu jeho 
oboru, dále pak průměrný plat, kterého absolventi dosahují. A v neposlední řadě podíl absolventů 
na vytváření inovací v reálné ekonomické praxi.  
 
3 KOMPARACE STÁTNÍHO A SOUKROMÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ.  
Hlavním problémem, který je řešen v této práci je zhodnotit, zda by vysoké školství měl zajišťovat 
soukromý, či veřejný sektor. V práci bylo již zmíněno vše, co je potřeba pro to, aby autor mohl 
vyjádřit svůj názor a podpořit ho argumenty.  
 
V první kapitole práce autor definoval pojem veřejného statku a rozebral, do jaké míry jednotlivé 
úrovně vzdělávání splňují tuto definici. Pro rozhodnutí jsou klíčová dvě kritéria, kterými jsou 
v první řadě schopnost zajištění veřejným sektorem a v druhé řadě veřejný zájem na produkci 
daného statku. Přičemž za daný statek není považováno pouze vzdělání, jako takové, ale i inovace 
z něho plynoucí. Sekundárními kritérii jsou nevylučitelnost ze spotřeby a nerivalitní charakter 
statku. Terciární úroveň vzdělání tyto kritéria splňuje z poloviny. Můžeme shledat splnění 
veřejného zájmu na produkci daných statků, přičemž se jedná o nerivalitní charakter spotřeby, 
jelikož vysoká úroveň lidského kapitálu produkuje inovace, které nerivalitně spotřebovávají všichni 
občané státu a které jsou hlavní akcelerátorem dlouhodobého ekonomického růstu, kdy je úroveň 
potencionálního produktu dána jednak zásobou výrobních faktorů a zároveň technologickou úrovní 
dané země. Na druhou stranu terciární vzdělá je soukromý sektor schopen zajistit v podstatné výši, 
krom okrajových oborů. Přičemž soukromý sektor je ve svém jednání efektivnější, než sektor 
veřejný. Neefektivita veřejného sektoru je rozebrána v druhé kapitole na problematice financování 
vysokých škol, kdy ve velké míře není zohledněn reálný stav věcí, ale dochází k jisté komparaci a 
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přerozdělování peněz na jiných vysokých škol. Hlavním cílem státu by měla být kvalita, která je ale 
zaměňována za kvantitu. Daná kritéria neberou v potaz úspěšnost absolventů škol, což by mělo být 
klíčové kritérium. Zároveň stát, kvůli své velikosti a faktu, že rozhodování probíhá prostřednictvím 
veřejné volby, není schopen efektivně reagovat na dynamické změny preferencí na trhu práce a 
v reakci na to upravovat strukturu poskytovaného vzdělání, jako by to dokázal soukromý sektor, 
který by díky vzájemné konkurenci dokázal udržet větší kvalitu.  
 
Můžeme ale namítnout, že v českém prostředí existující české školy dosahují horších výsledků, než 
školy státní. Je ale třeba určit, co je příčinou těchto horších výsledků, zda se jedná o špatnou úroveň 
poskytovaného vzdělání, nebo i jiný faktor. Česká republika je země s komunistickou minulostí, 
kvůli čemuž zde nemohlo soukromé školství existovat a tedy si vytvořit tradici. Soukromé školství 
je mezi širokou veřejností považováno za snadnější, protože „to mají zaplacené“. Což je do jisté 
míry pravda, ale je to dáno zejména tím, že si stát udržuje monopolní postavení na poskytování 
vzdělání. Lidé se chovají racionálně a pokud mohou nějaký statek spotřebovávat zdarma, tak budou 
takto činit. Tedy pokud státní a soukromá škola bude poskytovat stejně kvalitní vzdělání, tak 
racionální student zvolí státní školu, jelikož mu bude poskytnuto stejné vzdělání bez nutnosti platit. 
Na soukromé školy pak zbývají jen ti, kteří nebyli z důvodu limitního počtu studentů přijati na 
státní školu. Je jen malé procento těch, kteří mají soukromou školu, jako první možnost. Navíc 
přežívá předsudek, že ti, kteří vystudovali soukromou školu, měli lehčí studium, jelikož „to mají 
zaplacené.“ A kvalita jejími získaného lidského kapitálu je považována za nižší.105 Kvůli těmto 
problémům na soukromé školy zbývají povětšinou, i ne ve 100 %, případů méně schopní studenti. 
Soukromé školy jsou pak nuceny dělat kompromisy, aby si udržely počty studentů, jelikož 
nemohou spoléhat na státní financování. Tyto kompromisy pak vedou do jisté míry ke snížení 
požadovaných standardů na kvalitu.  
 
Naproti tomu státní školy dosahují lepších výsledků, protože se k nim přednostně hlásí schopnější 
studenti, kteří dosahují lepších výsledků díky svým vrozeným vlastnostem, nikoliv kvůli kvalitnější 
výuce. Problémem státního školství všeobecně je, zaměření se na poskytovaní statických znalostí, 
které jsou následně zkoušeny. V dnešní době moderních technologií lze statickou znalost velmi 
rychle zjistit, ale schopnost ji použít, či z ní vyvodit závěry, jde získat jen prostřednictvím studia. 
Studenti se učí látku nazpaměť a umí ji odříkat, ale už mají problém s vyvozením myšlenky, své 
znalosti použít v argumentaci, či při řešení problému. Samotný problém je již u vyučujících, kteří 
studovali ještě za minulého režimu, kdy byla vyžadována poslušnost a prostor pro nové myšlenky 
byl velmi omezen a bylo vyžadováno striktně se držet režimem schválených dogmat. Když pak 
chce student prokázat pochopení látky a vysvětlit ji svými slovy, tak je po něm vyžadováno přesné 
citování definice. Podobně probíhá i výuka, kdy vyučující jen odříkává předepsanou látku bez 
snahy zapojit studenty formou diskuze nad probíraným tématem. Studenta pak nic nemotivuje se 
připravovat na výuku, či zjišťovat informace mimo. Mnoho projevů pedagogů se neliší od toho, 
kdyby jen předčítali učebnici.  
 
Veřejný sektor ze své podstaty není schopen provést dostatečné změny, aby tyto nešvary ze školství 
odstranil. Zmíněné nešvary nemůže odstranit prostřednictvím revoluce, ale prostřednictvím 
evolučního procesu a ten může vzniknout jedině v konkurenčním prostředí, které může, na rozdíl od 
státního, zajistit jen soukromé školství, jelikož každá škola bude samostatným subjektem a budu 
moci pružněji reagovat na změny v preferencích studentů, novým požadavkům trhu práce i na vývoj 
v oblasti technologií a stále rychleji se měnící společnosti.  
 
Zároveň je tu ale i místo pro účast veřejného sektoru, který má, jak již bylo zmíněno, zájem na 
vysoké úrovni lidského kapitálu z důvodu zajištění své konkurenceschopnosti prostřednictvím 
inovací. Stát by měl vymezit právní rámec pro fungování veřejného školství, současné univerzity 
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přetvořit na obecně prospěšné organizace, které by řídila vědecká rada a byly by financovány 
prostřednictvím spoluúčasti studentů a státního příspěvku, který by byl nově vyplácen i současným 
soukromým školám a to v jednotné výši na jednoho studenta. Je možno zohlednit i ekonomickou 
náročnost jednotlivých oborů, ale nikoliv prostřednictvím komparace, ale stanovením reálné 
ekonomické náročnosti, díky které by náročnější, či strategické obory měly nárok na dodatečný 
příplatek. Kritéria kvality by pak byla zohledněna v požadovaném školném, které by bylo nabídkou 
a poptávkou, kdy za kvalitnější vzdělání bude student ochoten zaplatit více. Kvalita vzdělání bude 
vnímána z pohledu studenta a potencionálních výnosů, které mu v budoucnu přinese. Pro studenta 
není důležité kritérium počtu docentů a profesorů, či počet zahraničních studentů, ale jeho budoucí 
uplatnění na trhu práce. Je relevantní namítnout, že zavedením školného by ne každý měl možnost 
přístupu ke vzdělání. Zároveň není žádoucí, aby se mladí lidé už od svých 19 let zadlužovali. Tento 
problém do jisté míry vyřešili v Austrálii, kdy zavedly systém odložené ceny. Studenti mají 
možnost si na studium půjčit za nízký úrok, který je jeden procentní bod nad inflací. Zároveň jsou 
tyto půjčky spláceny až od okamžiku, kdy absolvent získá minimálně průměrný plat. Tyto 
studentské půjčky by měl poskytovat stát a tak se spolupodílet na podpoře vzdělání. Úspěšnost 
tohoto systému lze vidět v USA, či Austrálii, kdy vede k vytváření kvalitního vysokoškolského 
vzdělání. 
 
ZÁVĚR 
V práci byla rozebrána problematika vysokého školství a to jak z pohledu jeho významu a určení, 
tak z pohledu financování, dále pak komparováno státní a soukromé školství, včetně pojmenování 
základních chyb a nastínění možných řešení na základě zkušeností z jiných států, zejména pak USA 
a Austrálie. 
 
Závěrem lze říci, že vysoké školství by mělo být zajišťováno pomocí soukromého sektoru, jelikož 
je schopen zajistit vyšší kvalitu produkce lidského kapitálu a pružněji reagovat na změny ve 
společnosti a preferencích trhu práce. Vzájemná konkurence vysokých škol bude mít pozitivní 
dopad na úroveň kvality, stejně tak spoluúčast studentů, kteří budou požadovat za své investice 
opravdu kvalitní vzdělání, nikoliv jen diplom. Úspěšnost tohoto systému podporuje umístění 
Amerických univerzit v žebříčku ARWU, kdy je z prvních dvaceti míst obsazeno sedmnáct 
univerzitami z USA.106 Z Českých univerzit se nejlépe umístila Karlova univerzita a to v rozmezí 
míst 301-350.107  
 
Veřejný sektor by se měl podílet na zajištění kvalitního vysokého školství.  Měl by buď podporovat 
tyto školy jednorázovým příspěvkem na každého studenta, nebo prostřednictvím poskytování 
studentských půjček a to zejména proto, že úroveň lidského kapitálu produkuje inovace, které 
nerozdílně spotřebovávají všichni obyvatelé státu a zároveň pomáhají vytvářet 
konkurenceschopnost země. Nelze očekávat, že změna systému bude revolučního charakteru, ale 
půjde spíše o dlouhodobý evoluční proces, který by měl být systematicky podporován veřejným 
sektorem prostřednictvím dlouhodobé politiky státu v oblasti vzdělávání a rozvoje. V České 
republice je bohužel absence této politiky, následující vlády by měly tuto politiku vytvořit. Problém 
bude v nacházení shody napříč politickým spektrem, přičemž nejvíce kontroverzním bude zavedení 
školného na všech školách.  
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24 FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 
Lukáš Novotný 
 
 
ÚVOD 
Dnes a denně slýcháváme, že je nutné zavést školné na vysokých školách. Toto téma se znovu (již 
poněkolikáté) otevírá s letošními předčasnými volbami. Politici a odborníci napříč spektrem se 
shodují (vzácný to moment), že stav financování vysokého školství systémem, který máme nyní, je 
dlouhodobě neudržitelné. Není tedy otázkou, zda změnit financování vysokého školství a zda zavést 
školné, ale jak to udělat, aby to bylo efektivní a mělo to opravdu smysl.  
V Evropě panuje ohledně školného značná nejednotnost. V severských zemích, tedy Norsku, 
Švédsku, Finsku a Dánsku, se školné formálně neplatí a vzdělání je poskytováno zdarma. To je však 
vykoupeno velmi vysokými daněmi, ze kterých je školství financováno a které jsou tedy pouze 
jinou formou školného – s tím rozdílem, že jej díky přerozdělování platí i ti, kteří na vysoké škole 
nestudují. Nezdá se však, že by tato skutečnost místním příliš vadila. Jejich spokojenost s veřejnými 
službami se totiž dle průzkumů pohybuje dlouhodobě nad šedesáti procenty. 
 
ZÁKLADNÍ VIZE PRO ZMĚNU V ČR: 
Aby změny měly smysl, musí se jich stát hned několik s vizí, že celý proces změny financování 
bude trvat několik desítek let.  
 
Dle mého názoru je nutné: 
zapojit do financování aktivně i zaměstnavatele, tedy firmy 
Zmrazit valorizaci školného státem a začlenit do financování tzv. „success fee“ 
  
Zapojení firem do financování 
Stát by měl velmi pečlivě mapovat situaci na trhu práce a měl by spolupracovat se soukromým 
sektorem a studenty. Je třeba mapovat, o jaké obory je zájem a u nich motivovat a stimulovat 
studenty aby je studovali. Např. v Německu a jinde ve střední a západní Evropě je již zvykem, že 
firmy dotují vybrané studenty, platí jim školné nebo dokonce i kapesné a studenta po dokončení VŠ 
ihned zaměstnají. Student je vázán smlouvou a musí ve společnosti odpracovat určitý počet let. Je 
motivován, protože po škole má práci a školné mu je hrazeno částečně od zaměstnavatele, pokud 
však školu nedodělá, musí školné vracet. Tento model obecně funguje ve více než desítce 
evropských států, proč se neproloboval do ČR, je otázka, která zůstává bez odpovědi.  
Přechod na „success fee“ a zmrazení valorizací školného je velmi složitý a dlouhý proces (cca 20 – 
30 let). Myšlenka není samozřejmě má vlastní, ale velmi se mi líbí. Princip spočívá v tom, že by se 
zmrazilo navyšování školného a zavedla se složka financování pomocí tzv. success fee. Tzn., že 
student dostane školné od své univerzity jako „půjčku“. Tuto „půjčku“ potom splácí bez úroku 
z měsíční částky, převyšující průměrnou mzdu. Školám by jejich příspěvky zůstaly ve výši jaká je 
např. vyměřená pro letošní rok, ale školy by neměly již možnost žádat o jejich navyšování a 
v období několika let by se musely ufinancovat samy sebe.  
Je podle mě velmi žádoucí, aby se z tohoto systému naprosto vynechaly banky. A to z toho důvodu, 
že bankovní sektor, pomocí půjček studentům, tak jak je to např. ve Velké Británii, pouze 
odčerpává peníze. Celý proces proplácení školného se dá administrativně řešit pouze mezi 
studentem a univerzitou.  
 
Výhody systému „SUCCESS FEE“ (SF)  



Nespornou výhodou celého systému je větší motivace jak pro studenty, tak pro školy. Studenti se 
budou snažit školu dokončit v co nejkratším možném čase, a buď již budou se svým budoucím 
zaměstnavatelem při nástupu do školy spolupracovat budou a nebo budou zaměstnavatele aktivně 
hledat. Nikde v moderních školních systémech není možné, aby člověk studoval do 24 – 26 let a 
bez jakýchkoliv pracovních zkušeností začínal teprve hledat práci. Tomu by měl systém „SF“ 
nepřímo zabránit také. Samozřejmě je nutné nastavit výjimky pro obory, kde opravdu pracovat 
během studií nejde, ale nemělo by jich být moc. Jedná se např. o lékaře a jiné, vysoce 
specializované profese.  
Zavedením SF se začnou stírat rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami. S tím 
souvisí, že veřejné vysoké školy v současné době dělají všechno proto, aby se SF nezavedlo a 
dlouhodobě se snaží soukromé vysoké školy diskreditovat. Z vlastní zkušenosti se snaha o 
diskreditaci stávala v  Olomouci při nespolupráci MVŠO a Univerzitou Palackého, kde dodnes 
panují velmi napjaté vztahy. Stejné podněty mám i od přátel studujících na soukromých školách. Při 
zavedení SF by si na sebe tedy musela každá škola vydělat a opravdu by měla zájem na tom, aby 
přijímala a produkovala kvalitní studenty, protože jen tak bude mít šanci obdržet v krátké době ono 
zaplacení školného.  
Tento systém má několik nedostatků. Ten první a nejzásadnější je, že se nedá rozkrást. Může to znít 
úsměvně, ale tím, že mezi studentem a vysokou školou není žádný mezičlánek (banka, ministerstvo 
financí popř. jiné instituce, které zprostředkovávají finanční půjčky) neexistuje způsob, jak ze 
systému odčerpat peníze. Proto, obzvláště v ČR, se nemůže SF bez dlouhých průtahů podařit 
prosadit. Abych nebyl ale jízlivý, ze stejného důvodu se systém SF nepodařil prosadit ani ve Velké 
Británii, kde se nakonec zavedl systém půjček studentům přes bankovní sektor. Dle mého názoru 
zcela zbytečně, protože každý další článek navíc v tomto systému, banky nevyjímaje, náklady na 
školné v konečném důsledku jen zvýší.  
Kritici dále tvrdí, že se školné pro studenty, zavedením SF zvedne a celý systém školného se tak 
zdraží právě z toho důvodu, aby si školy kompenzovaly ztráty způsobené postupným zaváděním 
v prvních letech. S tímhle nesouhlasím a naopak si myslím, že z důvodu konkurenceschopnosti se 
cena nijak závažně nezvedne. Spíše si školy začnou konečně studenty vybírat a začnou tomu 
věnovat zvýšenou pozornost. Momentální situace, kdy jsou obecně VŠ schopné vzít každého 
(veřejné kvůli dotacím, které obdrží vždy na žáka a soukromé kvůli zaplacení školného) je strašný a 
obrovsky devalvuje hodnotu obdrženého titulu. Také proto jsme země, která má jeden z největších 
počtů nezaměstnaných vysokoškoláků ve světě. Prostě chybí zájem, jak ze strany studentů, tak ze 
strany škol být dobrý a být nadprůměrný. Tomuto jevu by SF, když pominu hlavní misi, (pomoc 
státmímu rozpočtu s financováním VŠ) mělo nepřímo pomoci také.  
 
ZÁVĚR 
Závěrem bych rád napsal, že nejdříve je opravdu nutná diskuse napříč celým spektrem jak 
politickým, tak spektrem zainteresovaných osob a institucí. Je třeba nastavit pravidla a uvědomit si, 
že dobře nastavit celý proces a restrukturalizaci financování vzdělávání bude trvat nejméně 15, 
spíše však 20 – 25 let.  
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25 OLIGOPOLNÍ HRÁČI V SEKTORU VÝROBY A PRODEJE 
LETADEL  
 
Václav Leinweber 
 
ABSTRAKT  
Příspěvek využívá Cournetův model oligopolu v interpretaci dle Besanko. Příspěvek se zabývá 
modelováním scénáře vývoje na ruském trhu s letadly za předpokladu, že dojde ke studené válce, 
což je scénář který momentálně nelze vyloučit.  
 
Klíčová slova: Cournetův model; letecký průmysl; oligopol. 
 
 
ÚVOD 
Teorie her má velmi širokou oblast aplikací a její osvojení by mělo být organickou součástí výuky 
na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Následující příspěvek je věnován analýze 
jednoho z konkrétních příkladů aplikace teorie her k řešení problému. Tato aplikace se z hlediska 
obsahu a metodiky vyznačuje: 
Za prvé: Srozumitelnou metodikou výkladu. 
Za druhé: Prokazatelným efektem z uplatnění teorie her. 
 
Existuje zhruba sedm hlavních odvětví, která představují jakousi průmyslovou základnu: 
automobilový a letecký průmysl, výroba polovodičů, počítačů, telekomunikační techniky, chemický 
a farmaceutický průmysl.   
Obecně lze konstatovat, že většina nejvýznamnějších firem, působících v těchto sektorech jsou 
oligopoly a je tedy z hlediska strategie příslušné firmy důležité na základě mikroekonomické 
analýzy pochopit, jaká je aktuální situace firmy příslušného sektoru a trhu, ve kterém tato 
společnost působí. Jinak by se samozřejmě mohlo stát, že by firma nemaximalizovala svůj zisk.  
Může se ovšem stát, že politické a jiné vlivy jsou natolik silné, že dvě společnosti, které na první 
pohled vypadají jako oligopoly, ve skutečnosti fungují jako monopoly na jednoznačně (politickými 
zájmy) vymezeném trhu. Za této situace potom lze na trh nahlížet jako na monopol, byť je formálně 
„dvouhlavý“ (jsou zde dvě hlavní firmy). Žádná z obou firem nemá velké možnosti proniknout na 
teritorium druhé firmy, přičemž tato teritoria nelze definovat územně, ale spíše by se jednalo o 
jakési sféry vlivu různých politických a jiných zájmových skupin, které se mohou územně 
překrývat.  
 
1 ZÁKLADNÍ MIKROEKONOMICKÉ PARAMETRY V PODMÍNKÁCH MONOPOLU 
Na obrázku 1. máme znázorněnu přímku celkové nabídky D, která se v případě monopolu rovná 
přímce průměrných tržeb AR. V případě, že dojde k nárůstu prodaného množství (v našem případě 
z dvou jednotek na pět jednotek), tak cena poklesne (v našem případě z deseti milionů za jednotku 
na sedm milionů za jednotku) a důsledkem je, že ztrácíme tržby, které představuje oblast I., zároveň 
získáváme tržby, které zobrazuje oblast III. Nyní bychom potřebovali stanovit i přímku mezních 
příjmů MR.  Tuto veličinu můžeme definovat tak, že „(mezní příjem je) změna celkového příjmu, 
vyvolaná změnou prodeje statku o jednotku [Holman 2007, str. 572]. 
Vyjdeme ze základního vztahu, který definuje pojem mezních příjmů, do kterého dosadíme za 
změnu celkových tržeb TR  tak, že přičteme obdélníček III. a odečteme (přičteme zápornou 
položku) první obdélníček.  
 



Přírůstky a úbytky tržeb v případě nárůstu prodaného množství 

 
Zdroj: Besanko, str. 417 
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V našem případě platí, že Q = 5; P=7; TR = 5x7=35; AR se tedy rovná 35/5 = 7. 
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  = -1; MR se tedy rovná 7+(-1)5 = 2 

Grafické znázornění celkového příjmu, mezního příjmu a poptávky 

 
Zdroj: Besanko, str. 419 
 
Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že celkový příjem dosahuje svého maxima při množství Q=6, 
tedy ve stavu, kdy mezní příjem se rovná nule.  
Pro další úvahy budou zcela klíčové rovnice MR (mezních příjmů) a D=AR (poptávky, která se 
rovná průměrným příjmům). 
Přímka celkové poptávky D, kterou budeme potřebovat pro všechny mikroekonomické analýzy 
uvedené v této práci, má následující tvar:  
(1) P = AR = a –bQ 



Nyní je třeba odvodit rovněž přímku mezních příjmů. Vyjdeme ze vztahu: 
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 , který 

vyplývá z prvního obrázku. Člen 
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 představuje druhý koeficient v obecné rovnici přímky (jedná 

se o tangens úhlu, který přímka svírá s osou x, jde tedy o směrnici přímky), a proto můžeme dosadit 
do výše uvedené rovnice člen –b (znaménko minus nám vyjadřuje skutečnost, že cenová změna je 
záporná, což má samozřejmě vliv na směr přímky, která nebude rostoucí, ale klesající), tedy: 
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Nyní dosadíme nejenom za
Q
P



 , ale rovněž i za P, které známe z rovnice celkové poptávky (1), 

obdržíme: )( bQbQaMR   
Po úpravách dostává tedy přímka mezních příjmů tvar:  

bQaMR 2)2(   
 
Cournotův model oligopolu 
Zdá se být rozumné předpokládat, že oligopolní trh se nachází ve stavu Cournotovy rovnováhy a na 
základě tohoto předpokladu lze postavit následné kalkulace, které povedou ke stanovení rovnic 
poptávky (která se v monopolu rovná průměrným příjmům) a mezních příjmů a následně (po 
zanesení přímky mezních nákladů) zjistit i množství vyrobených letadel, které vede u každého 
z obou konkurentů k maximalizaci zisku. 
Output firmy závisí na tržní ceně, která ale závisí na kombinaci výstupu obou firem, které 
představují oligopolní prostředí. Cena tedy není známá až do té doby, dokud se obě firmy 
definitivně nerozhodnou, kolik kusů budou vyrábět.  [Besanko 2008, str. 499] tuto situaci ilustruje 
na příkladu trhu s čipy, kde existují pouze dva výrobci, a to Samsung a Lucky Goldstar. Poptávkové 
křivky obou oligopolních firem budou v tomto příspěvku řešeny obdobně, jak je tomu u zde 
citovaného Besanka.  
 
Kalkulace cenové elasticity 
Prvním problémem, který je třeba vyřešit, je otázka cenové elasticity. Jak bylo již zmíněno, ceny je 
velmi obtížné zjistit, a proto je třeba pracovat s odhady odborníků. Nadále budeme tedy 
předpokládat, že při změně prodaného množství z 10 kusů letadel na 50 letadel poklesne cena 
tohoto typu letadla ze zhruba 100 mil. USD na asi 80 mil. USD. 
Nyní můžeme na základě následujícího obrázku stanovit koeficient b = tg α, který určuje sklon 
křivky poptávky. Protože cenová změna je záporná, budeme v příslušných rovnicích psát koeficient 
b se záporným znaménkem, které nám zároveň bude ukazovat, že přímka má klesající průběh. 
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Odhad cenové elasticity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Schopnost Ruska vyrábět civilní letadla 
Tento příspěvek se nadále zaměří na jediný konkrétní segment trhu s letadly, který se týká prodeje 
civilních letadel o kapacitě 130 – 200 pasažérů (vojenská letadla mají v současné době tak velikou 
státní podporu, že neúspěch je prakticky vyloučen, a proto jsou úvahy o vojenských letadel 
z hlediska mikroekonomie nezajímavé, tedy mimo rámec tohoto příspěvku). Důvod proč bude 
zpracováván trh právě s civilními letadly této třídy je, že se jedná o nejběžnější letoun, a proto 
výsledky, které vyplynou z následných analýz mohou mít větší význam, než kdybychom posuzovali 
jinou výrobkovou skupinu (tedy trh s letadly o jiné kapacitě). 
Velmi zajímavý je právě trh Ruska, který mají rozděleny mezi sebe Boeing a Airbus, zatímco 
Rusko má sice schopnost letadla vyrábět, ale prakticky žádná neprodukuje. Důvodem tohoto stavu 
je kromě certifikací (což je problém mimo teritorium Ruska) i tržní fundamentalizmus, který vedl 
k úpadku výroby letadel v Rusku. Je však zřejmé, že s vydatnou státní podporou by se Rusko mohlo 
stát opět významnějším hráčem v oblasti výroby letadel, i když jeho podíl na trhu by 
pravděpodobně velmi dlouhou dobu zaostával za prodeji Boeingu a Airbusu. Možnost, že by na 
Ruský trh vstoupil nový hráč, kterým by byly ruští výrobci letadel, dává podnět k zamyšlení, jak by 
boj o tento trh mohl vypadat. 
Co se týče schopnosti Rusů vyrábět civilní letadla, v současné době vyrábí mizivý počet, ale mají 
velké výrobní kapacity i potřebné odborníky. Zdá se však, že v případě vyostření vztahů mezi 
Ruskem a USA by stát tuto sféru podpořil obdobně, jak je tomu v případě Boeingu a Airbusu, a 
proto by Rusové pravděpodobně byli schopni cca za pět let začít produkovat zhruba 30 – 60 letadel 
za rok. Ceny letadel by byly nižší o cca 25 – 40%, protože letadla řady IL a TU, která by přicházela 
do úvahy, byla vyvinuta již za éry Sovětského svazu a jsou technicky na dostatečné úrovni, aby 
mohly konkurovat, investiční náklady by tedy byly nižší, než jak by tomu bylo nebýt této 
skutečnosti.  
Scénář případného oživení výroby ruských civilních letadel musí být vycházet z toho, že dojde 
k nějakým vnějším šokům, které uvedou současnou situaci opět do pohybu. Takovýto šok, který by 
vedl k obnovení úsilí o nastartování výroby vlastních letadel (po technické stránce je problém již 
dávno vyřešen, příslušný model byl již vyvinut), by mohl být způsoben například novou studenou 
válkou mezi Ruskem a USA, jejíž vznik – jak se zdá - předpokládá prognostik G. Friedman 
[Friedman, 2010]). Friedman se v části, věnované Rusku vyjadřuje ovšem poněkud neurčitě, z jeho 
formulací se nedá vyloučit ani omezený vojenský konflikt mezi spojenci USA a Ruskem. Nicméně 
výklad, který předpokládá krátkou studenou válku, se zdá být střízlivější, a tedy věrohodnější. 
Západní evropské země by nejspíše byly zpočátku na straně USA, později by asi začaly „na vlastní 
pěst“ s Ruskem opět obchodovat: následující úvaha tedy vylučuje z Ruského trhu americký Boeing 



a zabývá se pouze Airbusem a případným novým ruským výrobcem, kterým by mohla být ruská 
společnost AviaStar. 
Dle profesionálního odhadu odborníků z leteckého průmyslu by výroba ruských letadel     - 
v případě, že se v důsledku změněné politické situace produkce letadel stane pro ruskou vládu 
jednou z priorit - mohla vypadat zhruba následovně: 
Výroba v 1. roce: 0 letadel 
Výroba v 2. roce: 6 - 7 letadel 
Výroba v 3. roce: 20 letadel 
Výroba v 4. roce: 20 letadel  
Výroba v 5. roce: 30 - 60 letadel 
Protože ruský trh představuje poptávku cca 30 – 40 letadel ročně, je jasné, že ruští výrobci by 
zpočátku sice hráli na svém vlastním trhu méně významnou roli, prakticky by ale neměli 
konkurenci, protože Airbus i Boeing by přestali do Ruska letadla dovážet. Airbus by 
pravděpodobně postupně dodávky obnovil (protože Francie a Německo mají s Ruskem velmi dobré 
vztahy, zatímco ne vždy následují ve všem pokyny USA), tyto dva roky by však poskytly Rusku 
čas a ruská letadla by tedy obsadila cca polovinu až dvě třetiny ruského trhu. Na ruském trhu by se 
tedy střetly dvě firmy, které by měly zhruba stejný podíl na tomto trhu a tím by se situace velice 
podobala situaci celosvětového obchodního soupeření mezi Boeingem a Airbusem. Tento boj by 
propukl zhruba ve třetím roce, kdy by Airbus opětovně vstoupil na ruský trh (Američané by zde 
samozřejmě nehráli žádnou roli, protože za podmínek začínající nové studené války by sami naopak 
prosazovali embargo proti Rusku, pokročilou technologii by tedy do Ruska nevyváželi). 
 
Mikroekonomická analýza ruského trhu civilních letadel 
Protože v případě hypotetické nové studené války by zpočátku došlo k naprostému rozvrácení trhu 
s letadly na území Ruska, nemůžeme v tomto případě vycházet z předpokladu, že se trh v podstatě 
ustálil na nějakém objemu prodeje letadel, který pro trh jako takový představuje množství 
maximalizující zisk. Takovýto předpoklad byl v této práci přijat pro celosvětový trh, nicméně trh 
Ruska bude znovu získáván, a proto je zde na místě spíše model, který je zpracován v Besankově 
publikaci [Besanko 2008, str. 499]. Jinými slovy, jestliže prodej letadel námi analyzované řady 
představuje v Rusku cca 40 letadel ročně, pak v našem scénáři nelze hovořit o tom, že by se 
průsečík MR a MC nacházel na ose x na místě, které představuje množství Q  = 40. Od tohoto 
množství naše úvahy sice vychází, ale nelze tvrdit, že se jedná o množství maximalizující zisk, 
protože tržní síly na novém trhu teprve začínají pracovat a teprve si hledají svá optima. 
 
Výchozí předpoklady pro analýzu ruského trhu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 



Jaké jsou tedy vstupní údaje, které použijeme pro naše další kalkulace? Především víme, že objem 
trhu představuje Q  = 40. Dále víme, že b = 0,5 (jak jsme zjistili již na začátku této práce). Co se 
týče ,MC  tak na světovém trhu představuje hodnotu 70. Dle expertního názoru ale skutečnost, že 
Rusové vyvinuli svůj model již dávno a do nákladů se tedy nyní již nepromítají investiční náklady, 
znamená, že ruské MC dosahují pouhých 50 mil. USD. Jestliže uvažujeme celý ruský trh, kde 
budou v podstatě dva subjekty, přičemž pro každého z nich platí různá ,MC  pak tedy vezměme 
průměrnou hodnotu 60 mil. USD jako MC celého ruského trhu.  
Na výše uvedeném obrázku. vidíme bod ,M  který představuje množství, které by bylo prodejné za 
cenu 100. Jak je z obrázku zřejmé, toto množství představuje 40 kusů letadel. Souřadnice tohoto 
bodu jsou prozatím to jediné, co dokážeme na obrázku přesně umístit. Využijeme skutečnosti, že se 
tento bod nachází na přímce poptávky celého ruského trhu s těmito letadly RD  a pokusíme se 
stanovit průsečíky této přímky s oběma osami. Nejprve stanovíme průsečík s osou ,y  protože se 
jedná o koeficient ,Ra který je součástí rovnice RD . 
Tuto rovnice, charakterizující poptávku na ruském trhu, můžeme napsat v následujícím tvaru: 

QabQaD RRR 5,0  
Protože však bod M leží na této přímce, můžeme do rovnice dosadit souřadnice tohoto bodu, takže 
dostáváme následující tvar rovnice: 

405,0100  Ra  
Tedy: 120Ra  
Je tedy zřejmé, že rovnice RD  protíná osu y v hodnotě 120. Průsečík s osou x představuje 

koeficient 240
5,0

120


b
a  

Konstrukce přímky poptávky ruského trhu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jak vidíme na výše uvedeném obrázku, nyní máme k dispozici další dva body přímky RD (kromě 
bodu ,M známe tedy tři body, poslední bod, kterým je průsečík na ose x  bychom tedy vlastně již 
nutně nepotřebovali) a těmito dvěma body povedeme přímku .RD Jinými slovy, využijeme metodu, 
která umožňuje stanovení rovnice přímky na základě dvou známých bodů, ležících na této přímce. 

Souřadnice obou bodů jsou nyní již zřejmé:   120;0;0 RaA   a  0;2400; 
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Pro stanovení rovnice přímky za pomocí těchto dvou bodů, které leží na přímce ,RD použijeme 
následující vzorec: 
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Protože na ose x zobrazujeme Q  a osa y představuje ,P tak výsledná rovnice celkové poptávky 
ruského trhu bude vypadat následovně: 

QPDR 5,0120:   
a protože koeficient v rovnici mezního příjmu není ,b  ale ,2b  tak rovnice mezního příjmu bude 
mít tvar:  

QMRR 120  
Nyní bychom měli stanovit rovněž množství maximalizující zisk. Platí současně, že 

QMRR 120  a 60 RR MCMR  
Z toho plyne: Q12060  a tedy 60Q  
Objem trhu je 40 letadel, ale množství, maximalizující zisk, pokud bychom si představili trh jako 
monopol, je větší, dosahuje 60 kusů letadel. 
 
Zobrazení rovnic D a MR z pohledu ruského trhu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Analýza trhu z hlediska Airbusu a ruské AviaStar 
Podívejme se nyní, jak by trh vypadal z hlediska Airbusu a AviaStar, dvou potenciálně 
dominantních firem v tomto regionu poté, co by (na základě scénáře případné studené války mezi 
USA a Ruskem) ze soutěže o tento trh vypadl Boeing. Protože se nejedná o trh, který se již ustálil, 
ale jde zde o získávání nového trhu, zcela uprázdněného po několikaletém období rozvratu 
způsobeného embargem na dovoz letadel a případnými nejrůznějšími sankcemi ze strany Západu, 
lze použít metodu, na které Besanko [Besanko 2008, str. 499] demonstroval obchodní soupeření 
firem vyrábějících čipy (Samsung a Lucky Goldstar), které se rovněž pohybují na vyvíjejícím se 
trhu, vyznačujícím se velkou nejistotou.  
Je v podstatě jedno, zda začneme analýzu z hlediska Airbusu, nebo nově expandující AviaStar, 
protože analýza obou společností bude stejná, až do okamžiku, kdy zahrneme mezní náklady, které 
u Airbusu představují 70 mil. USD, zatímco u AviaStar jsou tyto náklady pouze ve výši 50 mil. 
USD, protože – jak již bylo zmíněno – letadlo bylo vyvinuto v éře Sovětského svazu, a proto byl 
jeho vývoj financován z jiných fondů, nežli z prostředků nynější firmy AviaStar, která tak na rozdíl 
od Airbusu nenese tíživé břemeno nákladů na vývoj (které reálně představuje zejména úroky a 
splátky dlouhodobých úvěrů, poskytnutých na tento vývoj, účetně se pak odráží v odpisech). 
Jak bylo již řečeno v kapitole týkající se celkového ruského trhu, body A  a ,B které jsou 
hraničními body přímky nabídky ruského trhu, mají následující hodnoty: 

  120;0;0 RaA    0;2400; 
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Co se týče společnosti AviaStar, přímka poptávky jejího trhu je posunuta o 20 jednotek doleva, jak 
je znázorněno na níže uvedeném obrázku.   
Přímku poptávky AviaStar můžeme zkonstruovat, jestliže budeme znát souřadnice bodu B a 
rovněž směrový vektor, kterým je tato přímka charakterizována. 
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Poptávková přímka AviaStar 

 
Hodnoty souřadnic bodu B jsou zřejmé, protože souřadnice na ose x jsou posunuty doleva o 
hodnotu 20, tedy tato souřadnice je o 20 jednotek nižší 

   0;2200;20240 B  
Pro směrový vektor platí: 

 120;240  ABv  
Obecná parametrická rovnice přímky, která prochází bodem B  a je kromě tohoto bodu definována 
i směrovým vektorem v  vypadá následovně: 

xx tvBx   

yy tvBy   
     Po dosazení za bod B a směrový vektor vobdržíme následující rovnice:  
 

tx 240220   
ty 1200   

     Protože číslo 120 představuje polovinu z 240, tak se parametru t zbavíme velmi jednoduše, když 
druhou rovnici vynásobíme dvěma a obě rovnice sečteme. Obdržíme tak: 
 

2202  xy  
tedy: xy 5,0110   
 
     Protože osa y představuje cenu, zatímco osa x množství, tak můžeme rovnici poptávkové 
přímky napsat ve finálním tvaru: QPD ASAS 5,0110:   
 
     Jak již bylo řečeno, koeficient u Q je v případě rovnice mezních příjmů dvojnásobný, nežli je 
tomu u rovnice poptávkové přímky, a proto: QMRAS 110  
 
     Nyní bychom měli vyřešit ještě velmi důležitou otázku optimální výroby AviaStar, tedy 
stanovení takového počtu vyrobených letadel, které by vedlo k maximalizaci zisku. 
Protože se mezní příjmy a mezní náklady musí rovnat, docházíme tedy k následujícímu závěru: 

50110  QMCMR ASAS  a tedy 60Q  
Když jsme nyní stanovili množství maximalizující zisk pro AviaStar, můžeme totéž určit i pro 
Airbus, pro který platí stejné rovnice jako pro AviaStar, s výjimkou mezních nákladů, které 
představují 70 mil. USD.  

70110  QMCMR ABAB  a tedy 40Q   
Protože každá z obou firem by vyráběla 20 letadel ročně, je zřejmé, že ani jedna z nich by se 
nedostala na takovou hodnotu produkce, která by maximalizovala zisk. Možným řešením, které by 
tuto situaci zlepšilo, by bylo založení společného podniku. 
 



2 MOŽNOSTI HYPOTETICKÉHO SPOLEČNÉHO PODNIKU ARIBUS & AVIASTAR  
Vzhledem k tomu, že ruská letadla mají – z výše uvedených důvodů - výrazně nižší mezní náklady, 
bylo by rozumné ve společném podniku vyrábět ruské letouny TU 204. 
Na ruském trhu by tedy již neexistovaly oligopolní firmy, nýbrž by zde byl jediný, monopolní 
společný podnik Airbusu a AviaStar. 

50120  QMCMR SPSP  a tedy 70Q  
Společná firma by mohla zneužít situace, kdy by konkurence (Boeing) neměla ještě po nějakou 
dobu přístup na ruský trh a mohla by navýšit ceny letadel tak, aby k cenové maximalizaci došlo již 
při prodeji 40 letadel. Toto by ovšem byla velmi krátkozraká firemní politika, protože případné 
sankce ze strany USA by pravděpodobně neměly dlouhého trvání  (poté, co by americké firmy 
viděly, že přichází o značné výdělky lobovaly by za jejich zrušení) a společný podnik by již byl 
konfrontován s nově vstupující konkurencí, která by mohla na trh vstoupit za podmínek světové 
ceny, která představuje 100 mil. USD za letadlo. 
Protože mezní náklady společného podniku jsou významně nižší, než mezní náklady jinde ve světě, 
je možné přikročit ke snížení prodejní ceny, což by společnému podniku umožnilo ovládnutí trhu 
v Rusku natrvalo. Jaká by tedy mohla být nová cena?  

100201205,0120  QP  
Je vidět, že společný podnik by tedy mohl nastartovat výrobu a prodej letadel v Rusku za cenu 80 
mil. USD za letadlo. 
 
ZÁVĚR 
Jak se zdá, tak vítězem nové studené války, která hrozí vypuknout mezi USA a Ruskem, by byly 
zejména průmyslové země jádra Evropské Unie, především Německo a Francie, přičemž i Rusko by 
ze situace mohlo vytěžit, pokud by netrvala dlouhou dobu. Co se týče České republiky, je otázka, 
zda by ze vzniklé situace dokázala vytěžit, vše záleží na pružnosti, kterou by naši představitelé 
dokázali vyvinout. 
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26 POTŘEBUJEME VEŘEJNÉ ŠKOLSTVÍ? 
 
Vítek Zažímal 
 
Financování a podoba vzdělávacího systému je často probírané téma. Nabízím své krátké zamyšlení nad 
touto problematikou z liberálního či libertariánského pohledu.  
Existuje názor, nevím, zda většinový, či spíše jen nejhlasitěji prosazovaný, že vzdělání obecně je veřejný 
statek, že by mělo být naprostou samozřejmostí a pokud možno každý člověk na světě by měl absolvovat 
alespoň základní stupeň vzdělávacího procesu. Právo na vzdělání je řazeno mezi základní lidská práva a 
zároveň v mnoha zemích včetně České republiky zákon vyžaduje, aby dítě absolvovalo základní stupeň 
vzdělávání. Porušování tohoto zákona může vést až k trestnímu stíhání rodičů (zákonných zástupců) dítěte.  
Je ale vzdělání obecně veřejným statkem? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Vzdělání je totiž především 
konkurenční výhodou pro jednotlivce. Vzdělání je významným obohacením člověka a mělo by mu v první 
řadě pomoci k dosažení lepšího uplatnění v životě - mám na mysli skutečné vzdělání, nikoli pouze formální 
absolvování určitého stupně vzdělávání, ono pověstné „získání papíru“, to totiž může sice do určité míry 
pomoci při hledání zaměstnání, ale skutečným obohacení pro člověka může být jen stěží.    
Připusťme na okamžik možnost, že určitý stupeň školního vzdělání je přeci jenom skutečně veřejným 
statkem, že je pro život skutečně nezbytný, přinejmenším v části světa, kterou označujeme jako rozvinutou. 
Asi většina z nás považuje za samozřejmost umět číst, psát, dále přinejmenším základy matematiky, fyziky 
přírodopisu atd. Vyšší stupně vzdělání však pro život nezbytné rozhodně nejsou a to ani v našich 
zeměpisných šířkách. Je jistě rozumné se vzdělávat, ale specielně vysokoškolské vzdělání, na které se 
v tomto svém zamyšlení zaměřím, je nepochybně nadstandard, který rozhodně není (a nemá být) 
samozřejmostí pro každého. Naopak jeho podpora a zásahy do něj ze strany státu, které neodpovídají 
skutečné poptávce po absolventech na trhu práce vedou k postupné ztrátě hodnoty tohoto stupně vzdělání a 
také ke zhoršování jeho kvality. 
Měl by tedy stát zasahovat do vysokého školství, financovat ho či být zřizovatelem škol? 
V České republice máme tři základní typy vysokých škol – státní (vojenské a policejní), veřejné a soukromé. 
Soukromé školy jsou standardními subjekty na trhu, které nabízejí služby zákazníkům – studentům. Za tyto 
služby zákazníci pochopitelně platí. Takzvané veřejné vysoké školy jsou ovšem prvkem poněkud 
nestandardním. Nejedná se sice o klasické státní instituce, stát oficiálně není jejich vlastníkem, ovšem jejich 
rektoři jsou jmenováni prezidentem republiky a jejich provoz je převážně financován státem, tedy penězi 
vybranými prostřednictvím daní. Na financování vzdělávání na vysokých školách se tedy podílí každý 
daňový poplatník bez ohledu na to, zda poptává služby těmito školami poskytované. Státní vysoké školy pak 
jsou pod přímou kontrolou státu, financovány jsou tedy opět ze státního rozpočtu.  
Jak jsem již napsal výše, nejsem přesvědčen o tom, že vzdělání je veřejný statek, pro vysokoškolské vzdělání 
to platí dvojnásob. Proto zastávám názor, že by stát neměl organizovat ani financovat vysoké školství, neměl 
by ani zřizovat žádné vysoké školy. Tzv. veřejné vysoké školy by měly být zcela odděleny od státu. Nabízí 
se možnost jejich privatizace prodejem konkrétnímu kupci či například jejich přeměna na obecně prospěšné 
společnosti či občanská sdružení. Na svůj provoz by si měly vydělávat pomocí zavedení školného, případně 
spoluprací na výzkumných projektech financovaných soukromými subjekty. Státní vysoké školy pak mohou 
být buď zcela propojeny s armádou či policií, a nebo mohou projít stejným procesem jako školy veřejné.     
Nabízí se pochopitelně otázka podpory studentů, kteří např.: jsou skutečně nadaní, ale nemají dostatek 
finančních prostředků na placení školného a dalších nákladů spjatých se studiem. Samozřejmě se nabízí 
možnost státních stipendií, ale i zde by se měl uplatnit především soukromý sektor: banky prostřednictvím 
půjček na studium, soukromé firmy financující studium svých (budoucích) zaměstnanců, případně sponzoři 
podporující již zmíněné nemajetné, ale nadané studenty.          
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27 TRAJEKTORIE VÝVOJE T-MOBILE CZECH REPUBLIC.  
 
Tomáš Listopad 
 
Abstrakt: Podnikové trajektorie vývoje lze zkoumat jak na úrovni statické tak dynamické úlohy. 
Firmy znalostí ekonomiky se vyznačují tím, že buď jsou na vysoké technické úrovni, nebo u nich 
právě probíhá nějaký  inovační proces.  Pro analýzu kvality podnikových trajektorií byla odvozena 
univerzální analýza kvality vývoje. Tento příspěvek se zabývá aplikací této metodiky, využívající 
dynamický parametr intenzity a extenzity, na analýzu vývoje T-Mobile Czech Republic. 
 
 
ÚVOD 
Cílem tohoto příspěvku je v souladu se zaměřením projektu aplikovat metodiku měření intenzity 
vývoje na vybrané inovativní firmy ČR i světa. Český statistický úřad se zabýval podniky s 
technickými inovačními aktivitami v letech 2006 – 2010 a zjišťoval podíl technicky inovujících 
podniků podle velikosti, odvětví, vlastnictví a podle druhu inovace. Tento výzkum byl pro nás 
podnětem pro výběr inovativních podniků. Analýza ČSÚ označila za nejvíce inovující obor 
telekomunikace. Při konkrétním výběru podniku jsme vycházeli z kritérií, kterými byly velkost 
společnosti, počet zaměstnanců, transparentnost a dostupnost údajů do dostatečně dlouhé historie. 
Zdrojem údajů pro naši analýzu jsou veřejně dostupné výroční zprávy o činnosti obsahující výkaz 
zisku a ztráty.  
 
Tento příspěvek se zabývá analýzou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která vznikla v roce 
1996 a k dnešnímu dni má základní kapitál 520 mil.Kč, počet zaměstnanců je téměř 3 tis. osob a 
počet zákazníků se v posledních letech pohybuje okolo 5,5 mil. osob. 
 
1 METODIKA 
Jednoduchým způsobem popisu chování systému je sledování jeho výstupů a odpovídajících 
vstupů. Tento pohled můžeme pro podnik realizovat pomocí celkových příjmů108  TR0 a celkových 
nákladů TC0. Rozdíl těchto dvou veličin je zisk: 
EP0 = TR0 - TC0                                                                               (1) 
Podíl TR0 a TC0 je efektivnost Ef0 
Ef0 = TR0 / TC0                                                                               (2) 
Vztah mezi efektivností a informačně identickou nákladovou rentabilitu je 
Ef0 = (EP0 + TC0)/ TC0 = EP0 /TC0 + 1                                                           (3) 
K tomu abychom mohli sledovat vývoj firmy, musíme použít dynamické charakteristiky:  
- absolutní přírůstek Δ(TR) = TR1-TR0                                                                                                                  
(4) 
- tempo růstu G(TR) = Δ(TR)/TR0                                                                                                           
(5) 
- koeficient změny I(TR) = TR1/TR0 = G(TR) - 1                                                                                         
(6) 
Z výrazu (2) lze odvodit výraz pro index celkových příjmů: 
I(TR) = I(Ef) . I(TC)                                                                          (7)  
Pokud chceme spočítat podíly vlivu vývoje intenzivních faktorů I(Ef) a extenzivních faktorů I(TC), 
na vývoji celkových příjmů I(TR) je nezbytné výraz (2) zlogaritmovat.  
ln I(TR) = ln I(Ef ) + ln I(TC)                                                                  (8) 
Výraz (8) je výchozím výrazem pro odvození dynamických parametrů intenzity a extenzity. Tyto 
parametry109 jsou následujícími vztahy. Dynamický parametr intenzity: 

                                                           
108  Pro obě veličiny platí: TR ≥ 0 a  TC ≥ 0. Pokud je TR ≤ TC bude zisk nulový nebo záporný (EP ≤ 0).   
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         a doplňkový dynamický parametr extenzity: 
  

   (  )

    (  )      (  ) 
                                                                                     (10) 

Výrazy (9) a (10) respektují všechny možné vývoje podílu extenzivních a intenzivních faktorů 
Mihola ( 2007, s. 125): 
Úplnou typologii všech základních extenzivních a intenzivních vývojů zachycuje obrázek č. 1.  
 
Obrázek 1: Základní druhy vývojů intenzity a extenzity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ANALÝZA 
Výkony společnosti velmi dobře charakterizuje vývoj počtu zákazníků zachycený v na diagramu č. 
1 
 
Diagram 1: Vývoj počtu zákazníků 

                                                                                                                                                                                                 
109 Podrobně jsou vlastnosti těchto parametrů vysvětleny v Hájek a Mihola (2009) nebo v Cyhelský, Mihola, Wawrosz 
(2012, s. 29 – 43) 
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Zákaznická klientela rostla již od vzniku společnosti takovým trendem, který předčil očekávání 
managementu společnosti a predikcí trhu. Předpoklad zastavení růstu zákaznické báze v budoucích 
letech, kdy trh začíná být nasycen je spíše dán zpomalením růstu počtu zákazníků. Nejnižší růst je 
zaznamenán v letech dopadu světové ekonomické krize. V roce 2011 byl zaznamenán vůbec první 
pokles zákazníků od vzniku společnosti. 
 
Vývoj základních ekonomických charakteristik obsahuje tabulka č. 1 
 
Tabulka 2: Vývoj výchozích i vypočtených charakteristik analýzy 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TR 
(tis.Kč) 

1093
1 

1775
6 

2021
1 

2066
5 

2329
2 

2503
6 

2609
9 

2788
0 

3035
4 

3213
1 

2978
8 

2804
9 

2569
8 

EP 
(tis.Kč) 1324 2244 2005 2530 4359 6106 6775 7596 

1014
9 

1127
5 

1156
0 

1059
4 9160 

TC 
(tis.Kč) 9607 

1551
1 

1820
6 

1813
5 

1893
4 

1893
0 

1932
4 

2028
5 

2020
5 

2085
6 

1822
8 

1745
5 

1653
8 

Ef=TR/T
C  1,14 1,14 1,11 1,14 1,23 1,32 1,35 1,37 1,50 1,54 1,63 1,61 1,55 
G(TR)   62% 14% 2% 13% 7% 4% 7% 9% 6% -7% -6% -8% 
G(EP)   69% -11% 26% 72% 40% 11% 12% 34% 11% 3% -8% -14% 
G(TC)   61% 17% 0% 4% 0% 2% 5% 0% 3% -13% -4% -5% 
G(EF)   1% -3% 3% 8% 8% 2% 2% 9% 3% 6% -2% -3% 

i   1% -16% 87% 64% 
100
% 50% 27% 96% 44% 30% -28% -38% 

e   99% 84% -13% 36% 0% 50% 73% -4% 56% -70% -72% -62% 
 
 
Vývoj celkových příjmů ve struktuře zisku a nákladů je zobrazený na diagramu č. 2 
 
Diagram 2: Vývoj celkových příjmů a jejích struktury. 
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Z tabulky č. 1 a diagramu č. 2 je zřejmé, že zisk až do ekonomické hospodářské krize v roce 2008 
rostl. Současně s ním rostly také celkové náklady. Historie společnosti potvrzuje, že v roce 2009 
provedla společnost opatření vedoucí ke zvýšení efektivnosti. Podstatou těchto opatření, jak je 
dobře vidět ve výše uvedeném grafu, bylo snížení celkových nákladů. To je také důvod, proč zisk 
po roce 2008 tak razantně nepoklesl, dokonce v roce 2009 mírně vzrostl a až následně začal klesat. 
 
Jako vstupní data o společnosti byly použity časové řady z let 1999 až 2011. Vybraný časový 
horizont je dostačující pro závěry této práce a obsahuje informace jak z let růstu společnosti, tak i 
hospodářské krize v roce 2008 a 2009, která vývoj této firmy poznamenala v následujících letech. 
Počátečním rokem byl vybrán rok 1999, neboť to byl druhý rok, kdy bylo dosaženo kladného 
účetního zisku, počet zákazníků překročil půl mil. a společnost zaměstnávala více než tisíc 
zaměstnanců. 
 
K posouzení kvality vývoje společnosti použijeme diagram č. 3, který zobrazuje současně vývoj 
dynamických parametrů intenzity a extenzity 
 
 
 
Diagram 3: Vývoj parametrů intenzity a extenzity 

 
 
Pro okomentování diagramu č. 3, je nutné nejdříve se seznámit se situací na trhu mobilních 
operátorů. Do vzniku společnosti T-Mobile, dříve nesoucí název Radiomobil, měl trh monopolní 
povahu společnosti Eurotel, který trval až do 1. 7. 1995. V roce 1996 vznikla společnost 
Radiomobil, čímž se tržní prostředí přeměnilo na duopol. O rok později byly splněny podmínky 
dané Českým telekomunikačním úřadem. V roce 1999 se dostal na scénu třetí operátor Český 
Mobil, který byl později přejmenován na Oscar Mobil a později na dnešní Vodafone Czech 
Republic a.s. 
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Jako nová společnost musel Radiomobil vynakládat vysoké investice. Za necelé tři roky od vzniku 
společnosti bylo investováno okolo 10 mld.Kč. V následujícím roce 1999 bylo investováno 5,5 
mld.Kč a v roce 2001 dokonce 10 mld.Kč. Výrazné investice jsou i v následujících letech, ačkoli 
není její výše již zveřejňována. Tento závěr byl odvozen z  každoročního zavedení nových služeb, 
jejich zkvalitňování, rozšiřování pokrytí sítě, její modernizaci a dalších inovací. 
 
Počet zákazníků, (viz diagram č. 1) T-mobile se od vzniku společnosti ročně zdvojnásoboval až do 
roku 2000, kdy se tento trend značně zpomalil. To bylo způsobeno několika zásadními faktory. 
Nejdůležitějším faktorem bylo vytvořeno konkurenčního prostředí, v němž docházelo k přetahování 
klientů výhodnějšími tarify a smlouvami od dříve monopolního Eurotelu. To vedlo k tomu, že tržby 
ale i ekonomický zisk vzrostl na dvojnásobek, jak ukazuje diagram č. 2. Jedno z odůvodnění tohoto 
jevu najdeme v grafu Průměrný počet zaměstnanců, kdy je patrný každoroční přírůstek 
zaměstnanců, který je přibližně o 50-60% ročně do roku 2000. Růst zaměstnanců meziročně v 
období 1999 až 2000 byl 627 lidí, při tehdejší průměrné mzdě činící cca 25 803 Kč měsíčně to 
zvyšuje provozní náklady o 194 mil Kč. Pokud počítáme s náklady na údržbu a provoz sítí, dále s 
nejvýznamnější položkou - odpisy, které činily 1 341 mil.Kč. 
 
Diagram č. 3 ukazuje, že se společnost T-Mobile se v letech 2000 i 2001 rozvíjela výrazně 
extenzivně. Od roku 2002 po následujících šest let se počet zaměstnanců výrazně nemění, zatímco 
roste počet zákazníků. V roce 2002 proběhl úspěšný rebranding značky na T-Mobile a vznikají nová 
centra. Vedení společnosti sice předpokládalo nasycení trhu, ale v následujících letech to na vývoji 
není vůbec znát a to díky vysoce inovativnímu přístupu. V letech 2002, 2003 a 2007 byl vývoj 
převážně intenzivní a v roce 2004 dokonce čistě intenzivní. V roce 2005 i 2008 se vyznačuje 
vývojem intenzivně-extenzivním, kdy mají oba sledované faktory stejný vliv na svůj vývoj. V roce 
2006 byl vývoj sice převážně extenzivní avšak s relativně vysokou intenzitou 27 %. 
 
V meziročním období let 2008 a 2009 zasáhla světovou ekonomiku velká finanční krize, vzniklá v 
USA. V České republice zasáhla zprvu průmyslové společnosti. Vzápětí následoval zbytek české 
ekonomiky. V roce 2009 společnost provedla akvizici s částí společnosti České radiokomunikace 
a.s., následkem toho se společnost stala druhým největším poskytovatelem pevného internetového 
připojení v ČR. Dále byl vyřešen soudní spor s konkurentem Telefonica a.s. (dříve Eurotel) ve 
prospěch T-Mobile. Díky zavedení nových opatření došlo ke zvýšení efektivity společnosti a 
snížením celkových nákladů i přes zvýšení pracovních míst o cca 300 (tento nárůst byl 
pravděpodobně způsoben akvizicí části společnosti České radiokomunikace a.s.). Tato přijatá 
opatření sice zbrzdila důsledky krize, avšak k celkovému růstu již nedošlo. Rok 2010 sice dosáhl 
požadovaného hodnocení ze strany managementu i přes negativní trendy na trhu, kterými byly 
nasycení mobilního trhu, silná konkurence a regulační opatření ze strany EU. Avšak tyto negativní 
faktory se odrazily negativně poklesem klíčových finančních ukazatelů. V roce 2011 negativní trend 
z minulého roku pokračuje i přes zavedené inovace. Následující rok, tedy 2012 již není zakreslen, 
ale lze se domnívat, že se tento trend nezlepší. Důkazem může být i největší uvolňování 
zaměstnanců poprvé v historii společnosti. 
  
 
ZÁVĚR 
Použitá metodika dokáže vystihnout inovační chování v dané společnosti. Tvrzení, které nám 
předkládá tato metodika, lze totiž dobře porovnat s validními ekonomickými informacemi o vývoji 
společnosti a na trhu během jednotlivých let takovým způsobem, že vzájemná korelace a pravdivost 
této metodiky je více než prokazatelná. 
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28 VÝZNAM VZDĚLÁNÍ – VLASTNÍ ZKUŠENOST 
 
Sergej Krasnov 
 
V rámci příspěvku k tématu „Lidský kapitál a investice do vzdělání“ budu možná poněkud 
osobnější, ale zastávám názor, že svoboda pohybu člověka po zeměkouli a jeho vzdělávání 
nezbytně patří k civilizačnímu pokroku. 
Narodil jsem se na Sibiři a po absolvování střední školy odjel studovat vysokou školu do 
Petrohradu, kde jsem následně strávil velkou část života. Od začátku druhého tisíciletí bydlím 
v Praze, přičemž v loňském roce jsem získal české občanství a zároveň začal studovat na 
VŠFS. Možná to zní legračně, ale je tomu přesně 30 let, co jsem absolvoval zmíněnou první 
vysokou školu. Čeho chci dosáhnout dalším studiem? Známí se mě ptají: k čemu potřebuji to, 
že v mém věku vynakládám čas a peníze na opakování něčeho, co jsem zažil už před třiceti 
lety? A já odpovídám: nějaký přímý zisk z toho mít už nebudu – to, co potřebuje mladý 
člověk pro životní start a kariérní růst, pro mě již není důležité. Ale považuji za podstatné, aby 
se hlava ještě jednou v životě, tentokrát na jiné úrovni pomyslné životní spirály, „provětrala“. 
Možná to bude znít trochu lidově, ale řekl bych o lidském kapitálu a o prostředí, v němž se 
pohybujeme, obecně toto – na jedné straně stojí profesoři, na druhé studenti, a podstata věci je 
ta, že někdo starší a moudřejší může vědomosti dávat, a někdo mladší je může naopak přijat. 
V dobrém závidím těm mladým lidem, kteří přijedou z jiných zemí a mají možnost bydlet a 
studovat tam, kde sami chtějí. V mém mládí toto bylo těžké uskutečnit. A právě ve zmíněném 
stěhování lidského kapitálu, který je ochoten se učit a má k tomu správně nastavené 
podmínky, vidím pozitivní budoucnost mladé generace. 
Dnes však za všechno musíme platit, vyvstává zde proto otázka, zda by mělo být zpoplatněno 
i vysokoškolské vzdělání. Ze své zkušenosti mohu porovnat dva různé systémy, neboť jsem 
absolvoval první vysokou školu placenou státem, kdežto nyní si studium hradím ze svého. 
Můj názor na danou problematiku je ten, že úplně zdarma být vzdělání nemusí, protože pokud 
si za něco nezaplatíme, nemáme správnou míru odpovědnosti. Na druhou stranu by však 
každý schopný mladý člověk měl dostat šanci vysokou školu studovat i přesto, že to jeho 
finanční situace nedovoluje. Řešení v takovéto situaci vidím v principu ekonomicky řečeno 
„přenesené ceny“, konkrétně úvěru od Ministerstva školství, přičemž by existovala nepřímá 
úměra mezi dosaženými známkami a splátkami úvěru. Jednoduše řečeno – čím lepší 
prospěch, tím nižší splátka. Značnou motivací by pak mohlo být nastavení v podobě nulového 
vrácení celé půjčené částky při studiu s červeným diplomem. Ze svých zkušeností ze studií a 
dlouhodobého přímého kontaktu se studenty si dovoluji říct, že především pro zájemce o 
studium na veřejných vysokých školách by byla tato hypotetická možnost záchranným 
kruhem jejich profesní budoucnosti. 
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