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(1) Program mezinárodní vědecké konference

12. ročník konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání
13. října 2009
Odborný garant konference
doc. Radim Valenčík, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10

PROGRAM KONFERENCE1
09.30 – 10.00 | Prezence, coffeebreak
10.00 – 10.30 | Vystoupení čestných hostů a partnerů
10.45 – 12.15 | PRVNÍ BLOK - Vzdělání a lidský kapitál ve společenských souvislostech
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. | moderátor
Ing. Vladimír Hrnčíř; Ing. Václav Leinweber, MBA; Eva Preiningerová
Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU z hlediska role vzdělání
doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc.
Kapacitní problémy terciárního vzdělávání z aspektu konference
RNDr. Bohumír Štědroň; Jana Halířová; Jan Svatoš
Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitele
doc. Radim Valenčík, CSc.
Vzdělání, reformy a hry
Ing. Petr Wawrosz
Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál
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Jedná se o původní program, který v souladu s časovými dispozicemi účastníků doznal mírných změn.
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12.15 – 13.00 | Oběd
13.00 – 14.30 | DRUHÝ BLOK - Problémy reforem v oblasti vzdělání
doc. Radim Valenčík, CSc. | moderátor
Bc. Edita Fišerová
Interpretace lidského kapitálu podle Garyho Beckera
Ing. Herbert Heissler
Reforma VŠ a školné. Kdo by tratil více, studenti nebo školy?
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Dva náměty k reformě vysokého školství ČR, zvyšující zisk všech zúčastněných
Ing. Ladislav Žák
Kdo v současné době vyhrává a kdo prohrává, kdo co získal a kdo co ztratil, kdo může získat
a komu hrozí ztráta.
Ing. Jan Mertl
Vzdělávací politika v kontextu reforem welfare state
Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
Financování VŠ ve vybraných zemích EU
14.30 – 15.00 | Přestávka
15.00 – 16.30 | TŘETÍ BLOK - Hry o reformu a (proč) teorie redistribučních systémů
PhDr. Rafik Bedretdinov
Hledání příčin iracionality v diskusích o reformách vzdělání
prof., RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
Náměty pro další výzkum redistribučních systémů
Ivo Stáňa; Oleksiy Zhylinkov
K otázce stability paralelních redistribučních her
Ing. Pavel Vávra
Vývoj počítačového modelu redistribučního systému a jeho možné zařazení do vzdělávacího
systému
RNDr. Hana Vysloužilová
K otázce tzv.“principiálního“ vyjednávání
prof., RNDr. Milan Vlach, DrSc.; doc. Radim Valenčík, CSc.
Matematické elementy (perličky) teorie redistribučních systémů
16.30 – 16.40 | Závěr – stručné shrnutí průběhu a výsledků
16.40 – 18.30 | Občerstvení a neformální diskuse
V případě potřeby zařadí odborný garant konference další účastníky do programu

5

(2) Stručná charakteristika průběhu konference a jednotlivých příspěvků
Úvod
Jako každoročně, již po dvanácté se na podzim roku 2009 konala mezinárodní vědecká
konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, a to pod záštitou starosty MČ Praha 10
Mgr. Vladislava Lipovského. Partnery konference byly Kooperativa Vienna Insurance
Group; PART agency, a.s.; Městská část Praha 10; CFO Club a mediálním partnerem
ČIA.
Téma, které považujeme za zásadní a jehož tradici udržujeme, jsme tentokráte specifikovali
tak, abychom ukázali možnost využít teorii her při analýze toho, co se v souvislosti
s přípravou a realizací v dané oblasti odehrává.
Každý rok se snažíme přijít s něčím novým. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Rozhodli jsme se,
že kromě již zmíněné inovace v zaměření konference na využití aparátu teorie her, dáme jí i
netradiční pracovní charakter. Tak, aby od vyhlášení tématu a data konání až do uzavření
přípravy sborníku byly příspěvky nejen předneseny, ale aby přinesly podněty, na které budou
mít účastníci konference možnost reagovat. Naším cílem bylo, aby se poznání v dané oblasti
posunulo o kus dál a aby se na tomto posunu účastníci aktivně podíleli. To jsme se snažili
dosáhnout následujícím postupem:
1. V červnu, krátce po zveřejnění zaměření, pojetí a harmonogramu realizace konference jsme
na jejích www stránkách zpřístupnili obsáhlý (téměř dvousetstránkový) podkladový materiál
s lehce provokativním názvem Teorie redistribučních systémů a dešifrování chování člověka
(je součástí materiálů na CD v tomto sborníku). Ten vycházel z výsledků tří navazujících
grantů GA ČR – Efektivnosti investování do lidského kapitálu (řešeno v létech 2003-2005),
Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (řešeno v létech 2006-2008) a Teorie
redistribučních systémů (řešeno v létech 2009-2011 pod číslem 402/09/0086), dále pak
projektu Specifického výzkumu na vysokých školách podporovaného MŠMT stejného názvu,
do kterého jsou zapojeni i studenti (jmenovitě I. Stáňa a O. Zhylinkov) a projektu IGA VŠFS.
Zájemce o účast na konferenci jsme vyzvali k tomu, aby se podle svých možností s tímto
materiálem seznámili a pokusili na něj reagovat.
2. Příspěvky, které jsme obdrželi před konáním konference, jsme vyvěsili rovněž na
webových stránkách tak, aby na sebe v průběhu konference mohli jednotliví účastníci
reagovat.
3. Jednání jsme rozdělili do tří bloků. Do prvního bloku s názvem Vzdělání a lidský kapitál ve
společenských souvislostech jsme zařadili příspěvky, které se věnovaly problematice vzdělání
obecně. Do druhého bloku nazvaného Problémy reforem v oblasti vzdělání jsme zařadili
příspěvky, které reagovaly na problematiku realizace reforem v dané oblasti, aniž by však
k její analýze explicitně využily aparát teorie her. Do třetího bloku s názvem Hry o reformu a
(proč) teorie redistribučních systémů jsme pak zařadili příspěvky, které určitým způsobem
vycházely ze zveřejněného podkladového materiálu, a buď na něj kriticky reagovaly, nebo se
snažily využít aparát teorie redistribučních systémů k analýze problematiky reforem v oblasti
vzdělání.
4. Pracovní charakter konference jsme promítli i do způsobu prezentace příspěvků. Každý
z účastníků byl požádán o maximální stručnost a o zdůraznění hlavní myšlenky tak, aby
těžiště každého bloku bylo v diskusi k těm otázkám a problémům, které vyvolají zájem.
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5. Účastníci konference byli vyzváni, aby v případě zájmu připravili (v souladu s informací,
kterou dostali již při přípravě konference) sekundární příspěvky reagující na to, co je při
vlastním konání konference a při seznámení se s primárními příspěvky zaujalo.
Akademická obec byla oslovena materiálem, ve kterém se uvádělo: „V současné době proces
investování do lidského kapitálu ovlivňuje zejména reforma terciárního vzdělání vycházející
z koncepce v Bílé knize terciárního vzdělávání (viz http://www.msmt.cz/bila-kniha) a z ní
vycházející věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání (viz http://www.msmt.cz/reformaterciarniho-vzdelavani/vecny-zamer-zakona). K uvedeným materiálům probíhá v akademické
obci poměrně bouřlivá diskuse. Na letošní konferenci se na uvedenou problematiku podíváme
očima teorie her a pokusíme se odpovědět na otázky:
1. Kdo jsou hráči v procesu přípravy a realizace reforem v oblasti terciárního vzdělávání?
2. Jaké sledující cíle a jaké používají strategie?
3. Kdo v současné době vyhrává a kdo prohrává, kdo co získal a kdo co ztratil, kdo může
získat a komu hrozí ztráta?
4. Co či kdo ještě může vstoupit do hry a ovlivnit výsledek?
Aby se nám náš závěr vydařil a příprava na konferenci i její vlastní průběh přinesly co nejvíce
nových myšlenek a podnětů, vybízíme účastníky k následujícímu:
1. Pokuste se vlastní názor na problematiku reforem vysokého školství vyjádřit v terminologii
teorie her (hráči, jejich strategie, rozdělení zisků) – uvidíte, že již to Vás bude inspirovat.
2. Připravte se, že na konferenci budou jen stručné prezentace příspěvků v podobě zdůraznění
hlavní myšlenky („slova do pranice“).
3. Většina času bude věnována výměně názorů, kdy všichni účastníci budou u kulatého stolu a
po prezentaci hlavní myšlenky svého příspěvku na sebe budou vzájemně reagovat
v kvalifikovaně moderované rozpravě – takže se seznamte s tím, s čím přijdou ostatní, a buďte
aktivní.
4. Předem zaslané příspěvky budou od 1. 9. vyvěšovány na www.vsfs.cz, aby na jedné straně
účastníci mohli dopředu prezentovat své myšlenky a na straně druhé ostatní se mohli
připravit na ně kvalifikovaně reagovat – proto neváhejte a zašlete je do dané doby, aby již
1. 9. mohly být vyvěšeny.
5. Do týdne od skončení konference budou přijímány příspěvky reagující na průběh výměny
názorů či na konkrétní prezentace – využijte a zajistěte si zveřejnění dalšího příspěvku.
6. Příspěvky budou rozděleny podle zaměření do tří skupin a po jejich prezentaci k nim bude
následovat moderovaná diskuse.
Z konference bude vydán recenzovaný sborník, v němž (v souladu s výše řečeným) může mít
každý autor dva příspěvky. Bude také uvedeno a ověřeno, kolikráte byl který z přednesených
příspěvků citován.“
Takto pojatá příprava a vlastní průběh konference byly poměrně náročné jak z hlediska
organizačního zabezpečení, tak i obsahového vedení konference. Dosažené výsledky však lze
hodnotit jednoznačně pozitivně. Snad poprvé v českých podmínkách se podařilo uvedeným
postupem zvládnout „dvoufázové“ pojetí konference (vycházející ze zahraničních zkušeností)
a dosáhnout toho, že na sebe účastníci reagovali nejen v ústních diskusích, ale i formou
dodaných příspěvků. Pozitivním jevem bylo i to, že výsledky z oblasti teorie redistribučních
systémů byly diskutovány či využívány i v příspěvcích autorů, kteří do doby přípravy či
konání konference s týmem zabývajícím se touto problematikou nespolupracovali.
Příspěvky na CD součásti sborníku uveřejňujeme bez úpravy (resp. jen s mírnými
technickými úpravami), zachováváme grafickou úpravu autorů. V případě, že autoři dodali
prezentaci, je zařazena do CD části sborníku rovněž. Ve stručném přehledu obsahu
jednotlivých příspěvků v tištěné části sborníku je obsaženo to, co jsme považovali za
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nejdůležitější. Tj. záměrně jsme nešli cestou zveřejnění anotací (které mnohdy působí
„mrtvě“), ale výběru těch myšlenek, o nichž předpokládáme, že mohou nejvíce zaujmout,
příp. podle nichž si může čtenář udělat nejpřesnější představu o obsahu a pojetí celého
příspěvku. Pořadí stručné prezentace hlavních myšlenek jednotlivých příspěvků v tištěné části
se mírně odchyluje od toho, jak konference proběhla. Je to dáno tím, že jsme upřednostnili
obsahové zaměření. Program konference byl totiž upraven dle časových dispozic účastníků.
O tom, jak se podařilo navázat spolupráci, svědčí tři vhodně se doplňující sekundární
příspěvky – L. Žáka, J. Miholy a R. Bedretdinova (uvedeno v pořadí, ve kterém sekundární
příspěvky došly). Připomeňme, co zdůrazňují. L. Žák to, že v případě, kdy se hráči doplňují a
nikdo z nich není vylučitelný, budou se dělit o výsledek bez vzájemné diskriminace. J. Mihola
upozorňuje na to, že každý z nás je vhodný pro něco jiného, a pokud se podaří zajistit
vzájemnou kompatibilitu hráčů, má to na výkon celého systému blahodárný vliv.
R. Bedretdinov ukazuje, že lze (ale v plné míře spíše někdy v budoucnu) vytvořit podmínky
umožňující, aby přínos každého měl takovou hodnotu jako přínos kohokoli jiného, a tudíž se
nehrály hry na vytváření diskriminujících koalic.
Letošní konference vytváří dobrý základ pro následující 13. ročník. Předpokládáme, že v roce
2010 bude konference dvoudenní s významnou mezinárodní účastí. Půjde na ní především
o porovnání výsledků původního výzkumu v oblasti aplikací teorie her na problematiku
reforem v systémech sociálního investování a sociálního pojištění s přístupem v jiných
zemích a jiných pracovištích. Do doby konání konference očekáváme:
- Dotvoření matematických základů teorie redistribučních systémů tak, aby mohla být
efektivně využívána při řešení konkrétních problémů.
- Pokrok ve zkoumání problematiky paralelních redistribučních her (ve vazbě na analýzu
determinant vývoje lidské psychiky, na tvorbu sociálních sítí a vývoj institucionálního
prostředí) včetně vytvoření jejich matematického modelu.
- Uplatnění metod vycházejících z teorie redistribučních systémů k analýze průběhu reforem
systémů sociálního investování a sociálního pojištění v našich podmínkách.
Souhrnný materiál s průběžně dosaženými výsledky, ze kterého bude koncepce a příprava
konference vycházet, bude uveřejněn v červnu 2010.

BLOK 1: Vzdělání a lidský kapitál ve společenských souvislostech
Vladimír Čechák:
Úvodní slovo ke konferenci: Reforma systému vzdělávání nebo reforma vzdělání?
Úvahy i předcházející diskuse kromě víceméně technologicko-realizačních otázek spojených
s reformou systému vzdělání otevřely i obecnější, ale také v jistém smyslu podstatnější
otázky, které směřovaly k postižení charakteru „vzdělání“ jako takového, ale také k otázce
nutnosti či „rozsahu“ zmíněných reforem, dnešním termínem řečeno, terciárního vzdělávání.
V oblasti vysokých škol probíhá vývoj neustále (nejen u nás) od dob jejich vzniku, a bylo by
bezesporu (z historického hlediska) zajímavé, které „části“ tohoto „vývoje“ označit termínem
„reforma“. K tomu několik poznámek týkajících se boloňského procesu:
1. K obzvláště pikantním aspektům boloňského procesu patří propočet studijních výkonů
podle systému ECTS (European Credit Transfer Systém), pro což se v Německu začíná
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etablovat krásný termín „výkonnostní body“. (U nás kredity.) Měří se jimi údajně student
workload, tedy pracovní objem, jaký student potřebuje pro dosažení určitého učebního cíle.
2. Společnost vědění není ani žádnou novinkou, ani nenahradí společnost industriální. Spíše je
na místě konstatovat, že četné reformy školství směřují k industrializaci a ekonomizaci
vědění.
3. Mnohé z toho, co se propaguje a proklamuje pod heslem společnost vědění, se při bližším
pohledu ukáže jen jako rétorická figura, která je zavázána ani ne tak myšlence vzdělanosti,
jako konkrétním politickým a ekonomickým zájmům.
3. Nevzdělaností není myšlena pouze prostá absence vzdělání, ani určitá forma
nekultivovanosti, nýbrž dnes už velmi intenzivní zacházení s věděním zcela mimo sféru idey
vzdělanosti.
4. Nevzdělanost dnes není ani individuálním selháním, ani výsledkem chybné vzdělávací
politiky. Nevzdělanost je osudem nás všech, protože je nutnou konsekvencí kapitalizace
ducha.
5. Mluví-li se o výzkumu a vývoji, jde o výrobní prostory vědění, které má být co nejrychleji
transferováno do zóny ekonomického zhodnocení.
6. Mluví-li se o univerzitách jako o podnicích, které vedou manažeři vědění, kteří předkládají
bilance vědění, podle nichž se dá poznat, zda je poměr vstupů a výstupů rentabilní, že je nutné
aplikovat na vědění všechny průmyslové postupy a definované parametry podnikového
hospodářství.
Dean Brabec:
Vystoupení zástupce organizací spolupracujících s VŠFS
Klub finančních ředitelů je dlouhodobý partner VŠFS. Jedná se o neformální sdružení, které
má nyní více než 130 členů. Hlavní vizí je zvládnutí finančního řízení na světové úrovni.
K tomu patří i vzdělávání. Každý rok pořádáme šest workshopů na různá témata. V letošním
roce byly věnovány převážně hospodářské krizi. Poslední byl věnován otázce, jak využít krizi
jako akviziční příležitost. Zaznělo zde mnoho optimismu. Vzešlo odtud doporučení
k vyhledávání vhodných příležitostí pro investování. Pořádáme též výroční konference,
volíme finančního ředitele roku. Staráme se o kariéru finančních ředitelů. Jednou měsíčně
vydáváme newsletter. S VŠFS spolupracujeme při volbě finančního ředitele roku a při hledání
finančního talentu roku. Dohodli jsme se na tom, že tento mladý talent má možnost získat
bezplatné studium MBA na VŠFS. Společně realizujeme projekty v oblasti analýz, výzkumů
apod. Tématem letošního roku byla studie efektivnosti v oblasti finančního řízení. Studii
chceme prezentovat na naší výroční konferenci.
Bohumír Štědroň; Jana Halířová; Jan Svatoš:
Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitele
Příspěvek pojednává o současném trendu megaintegrace mediálního, informačního,
telekomunikačního, energetického odvětví a o fenoménu distribuovaných výpočtů v kontextu
vývoje lidského činitele… V současné době lze identifikovat tendence expanze Internetu
v lidské společnosti, a to jak v privátní, tak ve veřejné sféře. Internet dnes představuje
nejvýznamnější komunikační kanál, který svou komplexností poskytuje uživateli informace
pro jeho profesní a osobní růst.
Na konferenci Future of Media Summit byl v roce 2006 zpracován zajímavý diagram
analyzující vzájemné vazby mezi největšími a nejdůležitějšími subjekty, právě v oblasti
telekomunikací, médií a IT společností (TMT). Společnosti zahrnuté do této analýzy byly
vybrány na základě uznávaného žebříčku časopisu Forbes Global 2000. Existence vazeb mezi
sektory informačních technologií, médií a telekomunikací společně dále se
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sektorem energetiky byla rovněž dokázána ve studii B. Štědroně a O. Lohnického
Megaintegrace (Automatizace: Trendy pro manažery, 2008, roč. 51, č. 7-8, s. 447).
Jsme svědky mimořádné koncentrace segmentu ITC. Je možné hovořit i o megaintegraci,
která si vyžádá nově strukturovat investice do lidského činitele včetně nově koncipovaných
vzdělávacích programů. Je pravděpodobné, že během několika desetiletí dojde k následujícím
změnám:
- více než 90 % populace má vysokoškolské vzdělání;
- angličtina se stává jazykem celé civilizace;
- nesmrtelnost je symbolem společenského postavení;
- největším segmentem na mediálním trhu jsou senioři a biosféra;
- na místo Internetu nastupují gridové sítě;
- startuje vodíková ekonomika;
- více než 50 % slov podstatně změní význam (např. výraz SPAM původně znamenal maso
v konzervě);
- dochází k super konvergenci: jediná počítačová a energetická síť zajišťuje všechny druhy
služeb od mediálního a pedagogického segmentu až po lékařskou péči.
Kateřina Maršíková:
Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU
Lidský kapitál je dle OECD definován jako znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti, jež
usnadňují tvorbu osobních, společenských a ekonomických hodnot a blahobytu. Měření
lidského kapitálu má své ekonomické opodstatnění. Rozlišujeme dva hlavní efekty jeho
existence – na úrovni jedince a na úrovni společnosti – a to soukromou a společenskou
(sociální) míru návratnosti investic do lidského kapitálu. Na úrovni jedince se nárůst lidského
kapitálu projevuje zejména vyššími výdělky a vyšší zaměstnatelností, na úrovni společnosti
pak vyšší produkcí. Právě vysoká soukromá míra návratnosti je argumentem pro to, aby se na
financování veřejného vysokého školství nepodíleli pouze daňoví poplatníci prostřednictvím
státního rozpočtu, ale právě samotní studenti či absolventi vysoké školy. Návratnost investic
do vzdělání je hodnocena na všech úrovních – primární, sekundární, i terciární, a to na
makroekonomické i mikroekonomické úrovni. V rámci Evropy nalezneme země, které stále
poskytují bezplatné vysokoškolské vzdělávání na veřejných vysokých školách (např. ve
Skandinávii či Střední a Východní Evropě), ale také země, kde je školné požadováno, jak je
tomu v případě Anglie či Portugalska, i když způsob placení školného i jeho podíl na
celkovém financování vysokoškolského sektoru se v těchto dvou zmíněných zemích liší.
V Anglii prošel novodobý systém placení školného na veřejných vysokých školách dvěma
zásadními změnami. První bylo zavedení školného ve výši 1000 liber v akademickém roce
1998/1999. Výše školného byla každoročně upravována o výši inflace. Posledním rokem, kdy
se aplikoval tento tzv. starý systém, byl rok 2005/2006 a v této době činilo školné 1175 liber.
Od roku 2006 se systém placení školného změnil. Školy mají možnost vybírat školné až
3000 liber a jedná se o systém odloženého školného. Školné se opět každoročně zvyšuje
o míru inflace a pro akademický rok 2009/2010 je jeho maximální výše stanovena na
3225 liber ročně. Zásadní změnou je ale to, že studenti neplatí školné předem, ale berou si
jakousi půjčku, která je splatná až po ukončení studia v závislosti na jejich příjmu.
V portugalském systému vysokoškolského vzdělávání představuje soukromý sektor doplněk
k veřejnému sektoru, poskytující své služby přibližně čtvrtině studentů. Zbývajících 75 %
vysokoškolských studentů studuje na veřejných institucích. V obou sektorech studenti
vyhledávají spíše univerzitní vzdělání, které se těší většímu společenskému uznání a prestiži.
Více než třetina všech studentů pak volí vzdělávání polytechnického typu. Na veřejných
vysokých školách v Portugalsku bylo postupně zaváděno školné, a to od minimální částky
6 eur v roce 1992 až po současnost, kdy na akademický rok 2008/09 stanovila vláda horní
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hranici poplatků na €972,14 pro studijní programy bakalářského stupně vysokoškolského
studia. Jak napovídají výše uvedené příklady, zdrojem financování na veřejných vysokých
školách by mohlo být do budoucna zavedení školného i v České republice, jak navrhuje také
Bílá kniha terciárního vzdělávání. Ke schválení tohoto systému však povede ještě dlouhá
cesta a bude třeba splnit řadu předpokladů pro jeho plnou funkčnost a nalézt dostatečnou
politickou vůli.
Jan Fiala; Martina Fialová:
Lidské zdroje a technostres
Příspěvek přináší základní charakteristiku technostresu z hlediska historických souvislostí,
příčin a projevů. Navrhuje novou, obecnější definici technostresu a diskutuje přípravu
adaptovaného dotazníku jako nástroje pro kvantifikaci a hodnocení technostresu. V závěru
demonstruje aplikaci přístupu na praktickém příkladu.
Technostres (Technostress) je fenoménem velmi současným. Spočívá v nesouladu mezi
biologickou přirozeností člověka a technologickým pokrokem. Z tohoto nesouladu vyplývají
četné důsledky pro jedince i pro společnost. Vliv technostresu na naši civilizaci je popisován
desítky let a v průběhu času tento vliv zcela nepochybně posiluje. Zároveň platí, že
technostres je fenoménem podceňovaným. V tomto směru lze předvídat, že studiu
technostresu a aplikaci zjištěných poznatků bude věnována rostoucí pozornost.
Technostres má negativní vliv na hospodaření organizací. Tento vliv je detekovatelný, do jisté
míry měřitený a do jisté míry odstranitelný. Očekáváme, že zpřesnění metody měření
technostresu v individuální rovině a další analýza jeho dopadů na firmy umožní mimo jiné
racionální kvantifikaci nákladů na odstranění technostresu.
Vladimír Hrnčíř; Václav Leinweber; Eva Preiningerová:
Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU
Příspěvek ukazuje na souvislosti mezi teorií redistribučních systémů a podporou průmyslu
obecně. Výzvou českého školství je v současné době intenzivnější propojení s praxí. Jedná se
o dopad investice do vzdělávání na reálnou ekonomiku. Abychom porozuměli hře, ve které se
střetává školství s praxí a vytváří se hodnoty nejen lidského kapitálu, ale i nabízí zvýšení
potenciálních obchodních a ekonomických možností této země, měli bychom si nejprve
vymezit hráče a hřiště, na kterém tito hráči hrají.
Hlavními hráči jsou výrobci zařízení a hlavně strojírenské podniky. Vzhledem k exportnímu
zaměření České republiky a neblahému postupnému krachování tradičních výrobních a hlavně
strojírenských továren začíná být situace alarmující. HDP České republiky sice v posledních
letech rostl, ale podíl investičních celků vyvážených do zahraničí je v celkovém objemu
nedostačující.
Analytické myšlení je nutnou základní kvalifikací pro lidi, kteří budou pracovat kupříkladu
v projektovém financování. Samozřejmostí bude i využití poznatků z teorie her a jejich
aplikace v reálném životě. Hráčům dokáže otevřít oči a oni pak budou schopni vyčíslit úplně a
ve správné struktuře všechna možná řešení, které hra může mít. Vytvoření analytického a
kreativního myšlení je tedy nezbytným nástrojem pro rozvoj průmyslu jak na českém hřišti
tak i na hřištích ostatních.
Jaroslav Jirásek:
Krize, podniky a inovace
Znalci financí vyslovují často přesvědčení, že finance po krizi budou jiné. Uvedu tři příklady
obecných problémů, k nimž by měla univerzita zaujímat stanovisko a občerstvovat své
výukové programy:
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- Za prvé otázky nového mezinárodního měnového řádu. Americký dolar ztrácí své všeobecné
postavení a množí se návrhy vytvořit novou široce přijatelnou měnu. Zejména UNCTAD ve
své letošní výroční zprávě přímo vyhlašuje, že je třeba přijmout novou mezinárodní měnu.
A je podporován tzv. Stiglitzovou komisí. V úvahu připadají kombinace národních měn,
přímo národní měny, zlato, SDR nebo Keynesův zapomenutý bancor, tj. koš třiceti komodit.
- Za druhé jde o mezinárodní regulaci bank a financí, k němuž dospěla též nedávná
konference předních dvaceti zemí v Pittsburghu. Finanční regulace byla už několikrát
zvažována a mohla by se stát závaznou součástí světových financí.
- Za třetí je již delší dobu na pořadu světové sjednocení účetnictví. K tomu rozhodnutí se
dospělo po neblahém kolapsu amerického Enronu. Úloha je mimořádně složitá a její naplnění
se vleče, protože účetní soustava bývá těsně vázána na jurisdikci jednotlivých států.
Vliv inovací na podnik místy dospěl tak daleko, že vzájemný vztah podniku a inovací se
převrátil. Sám podnik se stal inovací. Governance podniku se stala knowledge governance,
všechno – stavba podniku, rozdělení práce, funkce atp. se řídí podle potřeb stálé inovace.
Jiří Šnajdar:
Inovativní metoda studia
Podstatou projektu je využití a tvorba výukových databází, vytvoření speciálních znalostních
databází pro středoškolské vzdělání se zvláštním důrazem na maturitní předměty a jejich
otestování při praktické výuce.
Tým odborníků vytvořil výukové databáze v uplynulých čtyřech letech. Nové databáze jsou
založeny na pečlivém výběru klíčových pojmů v jednotlivých předmětech. Zde je možné na
příklad vybrat 5500 pojmů, které jsou definovány odborníky v daných sférách, a kteří je
autentizují. Definice jsou doplněny výklady a odkazy na další zdroje informací nebo znalostí,
které se dají snadno a okamžitě vyhledat.
Guvernér Kalifornie pan Schwarzenegger se zmínil v nedávné minulosti o možnosti a výměně
klasických učebnic na kalifornských školách na učebnice elektronické. Toto bylo
komentováno světovým tiskem. Centrum pro demokracii a svobodné podnikání Praha o.p.s.,
oslovilo guvernéra s gratulací k jeho myšlence a současně podalo informaci o podobném
projektu v ČR., který je již rozpracován v posledních 4 letech. K velkému údivu došla velmi
pozitivní odpověď do Prahy od kalifornského ministra školství a vzdělávání, že je připraven
na kooperaci a spolupráci s Prahou, jakmile se mu podaří připravit tým specialistů
v Kalifornii. Snad v brzké budoucnosti se může rozvíjet společná práce mezi odborníky
v Kalifornii a České republice.
Jana Kuřetová; Otakar Němec:
Role státu a podniků v reformě vzdělávání směrem ke konkurenceschopnosti
Autoři po analýze výstupů školství v Evropské unii konstatují, že existuje korelace mezi
kvalitou a strukturou absolventů na jedné straně a úrovní a tvarem ekonomiky na straně
druhé. Následně diskutují o roli státu a podniků v reformě vzdělávání. Vzhledem
k zainteresovanosti mikroekonomických i makroekonomických subjektů na tom, aby na trh
práce přicházela vhodná pracovní síla, měly by se podniky i stát podílet na vzniku reformy
vzdělávání ve svém vlastním zájmu co nejintenzivněji. Podniky by měly poskytnout pro
potřeby reformy nezbytná data o budoucí potřebě zaměstnanců, na samotné nové formě
vzdělávání by se měly podílet jako partner vzdělávacích institucí poskytující praktické
vzdělání. Stát kromě přípravy a zavedení reformy má druhou významnou roli jako moderátor
mnohostranného rozhovoru mezi školami a podniky.
Reforma školství by se měla opírat o empirická data o úspěšnosti vzdělávacích systémů ve
spojení s výkonností a tvarem ekonomik. Role státu a podniků v této reformě je ovšem silně
propojená. Na státu leží odpovědnost za stanovení priorit vzdělání tak, aby se díky vhodné
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pracovní síle mohlo naplnit budoucí žádoucí směřování ekonomiky. To ale musí stát provést
ve spolupráci s podniky a jejich vizemi budoucnosti. Podniky potom musí se státem
spolupracovat nejen prostřednictvím poskytnutí svých extrapolovaných dat, ale musí zároveň
umožnit, aby bylo vzdělání propojeno se získáním dovedností ve skutečných firemních
procesech. Pokud role státu ve stanovování priorit ale selhává, je životní nutností pro podniky
donutit stát, aby vhodnou reformu zavedl. Jak se totiž ukazuje, školství přímo ovlivňuje
úspěch a konkurenceschopnost jak subjektů na mikroekonomické, tak na makroekonomické
úrovni.
BLOK 2: Problémy reforem v oblasti vzdělání
Igor Pleskot:
Vztah sociálního potenciálu a sociálního kapitálu – realizace sociálního potenciálu
Sociální potenciál chápeme jako souhrn schopností, znalostí a zručností a vazeb, kterým
jednotlivec, či daná kolektivita v dané době disponuje. Za kolektivitu zde pokládáme
jakoukoli sociální skupinu či společenství definované určeným souhrnem společných
charakteristik, tedy i populaci či občany určitého regionu, jeho společenství. Teoreticky
řečeno, sociální kapitál v dané situaci může být maximálně roven sociálnímu potenciálu, ale
nemůže být větší. K této situaci by došlo teprve při plném využití daného sociálního
potenciálu.
Tento přístup nám umožňuje analyzovat úroveň zaměstnanosti jako projev – tedy realizaci –
sociálního potenciálu regionu a úroveň nezaměstnanosti jako nerealizovanou část jeho
sociálního potenciálu. Sociální potenciál jednotlivce je také definován na jedné straně jako
potenciál spočívající v důvěře v sociální prostředí, na straně druhé jako příslušnost a dispozice
sociální sítí vazeb a vztahů.
V procesu hledání pracovních příležitostí se uplatňují nejen schopnosti a vlastnosti
požadované na pracovním trhu, ale i možnosti využití sociálních sítí, jichž je jednotlivec
členem, a charakter jeho „členství“.
V naší současné situaci je pro zvýšení sociálního potenciálu populace nutné řešení
kapacitního problému terciárního školství. Ten je na straně VŠ dán nepoměrem růstu počtů
studentů k počtu učitelů. Na straně populace tím, že ke studiu přichází stále větší podíl
studentů „neadjustovaných k samostatnému studiu“. Proto je žádoucí zodpovězení
následujících otázek:
Za jakých podmínek je vyšší vzdělání zárukou „lepší budoucnosti?“ – „lepší kariéry?“ –
„lepších pracovních příležitostí?“
- Potřebujeme jenom vysokoškoláky?
- Kolik vysokoškoláků vlastně potřebujeme?
- V čem jsou limity počtu vysokoškoláků u nás dnes? – Kolik vysokoškoláků můžeme mít
dnes a kolik zítra – za jakých podmínek?
Je rozpor mezi vyšší kvantitou posluchačů vysokoškolského studia a jeho kvalitou?
- Jaký je vztah mezi „masifikací“ a výběrovostí studia?
- Jak při rostoucím počtu studentů zachovat či zvyšovat úroveň jejich znalostí a schopností?
- Mohou technické prostředky nahradit učitele?
- Lze dnes a do budoucna zachovat osobnostní vztah „učitel a jeho žák“?
Jan Mertl:
Vzdělávací politika v kontextu reforem welfare state
K nejdůležitějším pilířům každé společnosti patří bez ohledu na momentální praxi v české
kotlině vzdělávací politika. Jedná se o soubor opatření a kroků, které vedou ke konstituci a
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kultivaci vzdělávacího systému s cílem zabezpečit a umožnit všestranný rozvoj jednotlivce
v kontextu potřeb a priorit jeho samotného, ale i doby a společnosti, v níž daný jedinec žije.
Od pradávna je v otázce praxe vzdělávací politiky přítomen významný rozpor:
- Na jedné straně se manifestuje v ideálu tereziánské a masarykovské jednotné školy, skýtající
univerzální přístup ke vzdělání a vědění a diferencující mezi žáky na základě prokázaných
schopností.
- Na straně druhé je tu princip friedmanovský, spočívající v principu individua volícího si na
trhu vzdělávacích služeb optimální trajektorii své vzdělávací dráhy. V tomto modelu mají
veřejné zdroje doplňkovou „sociální“ roli, prestiž učitele či školy je dána ekonomickým
významem toho, co učí a jaké mají vazby na objektivně dané kapitálové toky v ekonomice, a
vzdělávací služba je zde „vzácným statkem“, jehož spotřeba se děje primárně na bázi tržní
selekce, a tudíž má charakter této služby úzkou vazbu na poptávku po ní.
Ekonomickou hodnotu, již jedinci dosažené vzdělání přináší, lze vyjádřit např. vývojem
závislosti průměrné výše příjmu na dosažené úrovni vzdělání. Před rokem 1989 bylo
rozložení příjmů značně nivelizované. Výdaje na vzdělání mají produktivní charakter, tj. vrací
se jak svému nositeli, tak i zprostředkovaně celé společnosti. V současné době je tak český
welfare state a jeho reformy zaměřen především na to, jak realizovat vzdělávací proces v co
nejširší míře za pomoci diferencovaných mechanismů financování. Diskuse o vzdělávání se
tak orientuje především na diskusi o mechanismech financování se zaměřením na vysoké
školství. Menší pozornost se již věnuje výsledkům celého systému v návaznosti na koncepci
vzdělávací politiky.
Václav Leinweber:
Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU
Výzkum v oblasti teorie her, konkrétně redistribučních systémů, mimo jiné ukazuje, že
systém má tendenci k vytváření koalic hráčů s podprůměrným výkonem s hráči s průměrným
výkonem, na úkor hráčů s nejvyšším výkonem. Vzhledem k tomu, že tento výzkum teorie se
ve skutečnosti netýká pouze hráčů v nějaké hře, ale jedná se o mikroekonomický výzkum, je
evidentní, že výsledky teorie her lze uplatnit pro popis reálné ekonomiky.
V dnešní době se v byznysu stále více uplatňují pravidla Čínského umění války, která se již
dnes vyučují na mnoha kurzech pro manažery. Výše zmíněné pravidlo nám v podstatě říká, že
to, co se domníváme, že je potřeba udělat, pro úspěch zdaleka nestačí a abychom „na bojišti
podnikání“ zvítězili, je třeba hodně přidat.
Jiří Mihola:
Dva náměty k reformě vysokého školství ČR, zvyšující zisk všech zúčastněných
Projekt reformy vysokého školství vykazuje již v současné etapě rozpracovanosti, podle mého
názoru, mnohá pozitiva a také některé nedostatky, kterými trpěly i jiné v posledních letech
předkládané reformy (např. zdravotnictví). Velmi pozitivní je šířka veřejné diskuze a
mezinárodní akcent. Negativní je absence základní koncepční myšlenky reformy, ze které by
se měly odvíjet následné reformní kroky, včetně způsobu financování vysokého školství i
podílu studentů na financování svého studia.
Z mé dlouholeté osobní praxe hledání možností kultivace lidských zdrojů v rámci
národohospodářského výzkumu, zprostředkovávání profesního a osobnostního poradenství
z mezinárodní sítě diagnostiků i z aplikace těchto metod při realizaci grantových projektů,
hrazených z ESF ČR, vyplývá několik takovýchto možností, z nichž vybírám tyto dvě:
- Zpřístupnit absolventům středních škol, kteří jsou před výběrem vhodné vysoké školy,
informace o nejvýhodnějších povoláních pro daného jedince z hlediska zastoupení jejich
schopností nebo na tom postavit přijímací řízení na VŠ. Studium oboru či školy odpovídající
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optimálnímu povolání je mnohem efektivnější a pracovní výsledky po absolvování
odpovídající profesní přípravy jsou nadprůměrné. To se může týkat i těch, kteří usilují
o pedagogickou dráhu na některé vysoké škole. Vedlo by to k podstatnému zefektivnění práce
budoucích pedagogů a tím k zefektivnění jak pedagogické, tak výzkumné činnosti vysokých
škol.
- Zařadit do výuky na všech vysokých školách základy přesné osobnostní diagnostiky a
komunikace, která významně zefektivní výměnu informací mezi lidmi a zvýší účinnost všech
forem řízení lidí. Je to cesta k preventivním opatřením, vedoucím k zefektivnění dopadů
činnosti lidského činitele, k lepšímu pochopení vlastních schopností a tím k jejich
efektivnějšímu využití, což následně vede ke zvýšení jak osobních, tak společenských dopadů
profesních výkonů. Perspektivně vede k tomu, že konflikty nemusejí ani vznikat.
Edita Fišerová:
Interpretace lidského kapitálu podle Garyho Beckera
Příspěvek navazuje na prezentaci spojenou s knihou G. Beckera Teorie preferencí, přednesené
na konferenci o Lidském kapitálu v roce 2008. Za podstatu svého přístupu považuje
následující: „Standardní přístup ekonoma k analyzování voleb spotřeby a volného času
předpokládá, že jednotlivci maximalizují užitek při preferencích, které závisí v každém
momentu pouze na statcích a službách spotřebovávaných v daném čase. Předpokládá se, že
tyto preference jsou nezávislé jak na minulé, tak na budoucí spotřebě a rovněž na chování
kohokoli dalšího... Tato kniha zachovává předpoklad maximalizujícího chování, ovšem
doplňuje preference o zvyky a návyky, tlak referenčních skupiny, vlivy rodičů na preference
dětí, reklamu... Toto rozšíření přístupu založeného na maximalizaci užitku o endogenní
preference je pozoruhodně úspěšné...“
Poněkud odlišný přístup k iracionalitě má B. Caplan, který v knize Mýtus racionálního voliče
uvádí: „Rozpoznání iracionality je typicky přirovnáváno k odmítání ekonomiky. „Logika
iracionality“ zní rozporuplně. ... tato reakce je ukvapená. Ekonomie může pracovat
s iracionalitou stejným způsobem, jakým jedná se vším: pomocí preferencí a cen.“
„Odvolávám se na tento přístup jako na racionální iracionalitu, abych zdůraznil jak jeho
příbuznost s, tak odlišnost od racionální neznalosti. Obojí pojednává o poznávací
nedostatečnosti jako o volbě, reagující na podnět. Rozdíl je, že racionální neznalost
předpokládá, že lidé jsou unaveni pátráním po pravdě, zatímco racionální iracionalita říká,
že se lidé pravdě aktivně vyhýbají.“
Příspěvek ukazuje, že teorie redistribučních systémů může být dobrým pomocníkem při
rozvíjení „představivostního“ kapitálu, který má zásadní vliv na naše budoucí užitky.
Petr Wawrosz:
Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál
Světová ekonomika se více již rok potýká s vážnými hospodářskými problémy. Předcházející
pozitivní vývoj, u kterého se mnohým zdálo, že pokud nenastanou vnější šoky typu neúrody,
válek apod., tak může dále pokračovat, byl vystřídán obdobím nestability a nejistoty. Jak ale
spolu souvisí problematika investic do lidského a sociálního kapitálu na jedné straně a
soudobá krize na straně druhé? Souvislosti lze najít jak z hlediska příčin a průběhu krize, tak
z hlediska důsledků. Obecně je uznáváno, že jednou z příčin krize je rozvoj a rozšíření
nejrůznějších finančních nástrojů. Ty měly lépe eliminovat riziko, umožnit dříve (právě
v důsledku vysokého rizika či složitosti) nemožné operace apod. CDS a podobné nástroje na
rozložení rizika nebo na investování jsou lidským produktem, vznikly na základě přemýšlení,
vzdělání, schopností. Lze tedy říci, že jsou produktem lidského kapitálu. V daném případě se
ukázal jako poměrně nebezpečný produkt lidského kapitálu. Ještě obecněji lze říci, že
z hlediska lidského kapitálu nelze zůstat pouze u kvantitativních údajů typu délky školního
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vzdělání, počtu vysokoškoláků apod. Je nutno se rovněž zajímat, jaké znalosti jsou v průběhu
vzdělávání získávány, jaké schopnosti a dovednosti jsou rozvíjeny. Jinými slovy je nutno se
ptát na kvalitu lidského kapitálu. Obdobně není vždy dostatečná pozornost věnována
investicím do špatného sociálního kapitálu. Sociální kapitál můžeme chápat jako množinu
kontaktů, kterými dotyčná osoba na základě svých vlastností, schopností a charakteristiky
(např. důvěry) disponuje. Je přitom zřejmé, že sociální sítě mohou mít rovněž např. charakter
zločinných sítí nebo sítí, které jsou založeny na nerovnostech apod. Obecně řečeno tedy platí,
že teorie věnující se lidskému a sociálnímu kapitálu bude muset větší pozornost věnovat
otázce kvality investic do tohoto kapitálu. Právě lidský kapitál může být tím zdrojem, který na
podnikové úrovni dokáže krizi překonat – lidský kapitál dokáže najít úspory v produkci, nové
trhy, nové potřeby zákazníků, nové technologie, výrobní postupy apod. Z tohoto hlediska lze
zakončit náš text optimistickým konstatováním: lze se domnívat, že lidský kapitál, jenž
zahrnuje i schopnost překonávat potíže, dokáže soudobé potíže překonat a reagovat na ně.
BLOK 3: Hry o reformu a (proč) teorie redistribučních systémů
Ladislav Žák:
Dříve než aplikujeme teorii her k problematice reforem...
Prvořadým úkolem, který by měl předcházet jakékoliv aplikaci teorie her, je odpověď na
následující otázky:
1. Je vůbec námi sledovaný proces přípravy a realizace reforem v oblasti terciárního
vzdělávání možné označit jako hru?
2. Je to hra konečná nebo nekonečná?
3. O co v této hře jde?
4. Kdo a kolik má vsazeno?
Je patrné, že aktivní roli převzal ve vnitřním prostředí soukromý sektor a ve vnějším prostředí
veřejnost. To docela dobře odpovídá současnému přístupu ke společenským změnám, kdy
klíčovou roli hrají peníze a zisk a toto paradigma je podporováno i argumentováno veřejným
míněním. Do pasivní role je odsunut státní a veřejný sektor vůbec a nejsmutnější role zůstává
na veřejnosti odborné, v tomto případě školské. O učitelích a žácích se raději už ani nemluví.
Jak učitelé, tak žáci, tak i jejich komunikace totiž peníze pouze spotřebovávají a nedokážou
generovat ocenitelný přínos nebo zisk. Proto je praktickým úkolem každé reformy především
přenést rozhodování o veřejných prostředcích na takovou úroveň, kde by nehrozilo riziko
jejich neproduktivní alokace do samotného pedagogického procesu. O tom, že tento přístup
není ojedinělý, svědčí nedávná národní reforma financování vědy a výzkumu, kde bude
rozhodování o klíčových prostředcích zajišťovat to, že do základního výzkumu, který neumí
své přínosy náležitě ocenit a generovat zisk, se peníze v zásadě nedostanou. To zabezpečí
nejen dikce reformy, ale i obsazení klíčových rozhodovacích pozic v grantových komisích.
Pokud by někdo pochyboval, pak mu je možné doporučit k nahlédnutí lisabonský proces,
který společně s boloňským dokáže spolehlivě rozvrátit jakýkoliv systém národního
vzdělávání, vědy i výzkumu s tím, že je nedokáže ničím adekvátním nahradit.
Investice do reformy vzdělávání je vždy přitažlivější než investice do samotného vzdělávání a
ta je daleko přitažlivější než investice do vzdělání. Vzdělání jako hodnota není schopno
vygenerovat takové příležitosti jako samotný organizovaný proces, prostřednictvím kterého je
dosahováno. Reforma jako změna procesu je však pravým rájem investičních příležitostí.
Proto je tak žádoucí, aby se stala reformou permanentní bez ohledu na samotný reformovaný
proces anebo dokonce na hodnoty, které by měl po reformě nebo i bez ní přinášet.
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Hana Mihalčinová:
Vyjednávání v procesu přípravy a realizace reformy terciárního vzdělávání
Vyjednávání hraje stěžejní roli i v procesu přípravy a realizace reforem v oblasti terciárního
vzdělávání. Cílem vyjednávání by měla být rozumná dohoda (za předpokladu racionálních
hráčů). Vyjednávání by také mělo být efektivní, což znamená, že každý hráč by si neměl
pohoršit. Jedná se o vyjednávání typu win-win, kdy se všechny strany snaží dosáhnout
vzájemně uspokojivé dohody. Tento typ vyjednávání je jediný rozumný způsob, jak získat to,
co chceme. Při vyjednávání hledáme kompromis pro všechny zúčastněné. K tomuto
kompromisu můžeme dojít také tak, že budeme nejprve hledat společné cíle a řešený problém
budeme spíše analyzovat. V každém vyjednávacím kole by mělo dojít k paretovskému
zlepšení. Jde o takové zlepšení, kdy by si měl hráč, který vyjednává, polepšit a přitom ostatní
hráči by si neměli pohoršit.
Aby kdokoli z účastníků hry nemohl používat nečestné praktiky, je důležité stanovit jasná
pravidla hry a sankce za jejich porušení. Jedině tak může být zachována objektivita hry při
principiálním způsobu vyjednávání. Hráč, který bude porušovat pravidla hry, se dobrovolně
vystavuje situaci, že se mu v dalších kolech nebude věřit a tím s ním ostatní hráči nebudou
chtít vyjednávat nebo tvořit koalice. Určité úskalí při snaze vyjednávat principiálním
způsobem je, že druhá strana na tento způsob vyjednávání nechce přistoupit. V tomto případě
se pouze můžeme zamyslet nad tím, co můžeme udělat sami, případně, co může udělat druhá
strana, abychom ji k principiálnímu vyjednávání přiměli.
Bohuslav Sekerka:
Náměty pro další výzkum redistribučních systémů
Teoretické základy obecných redistribučních systémů jsou na rozhraní různých teoretických
disciplín. Z těchto disciplín jde zejména o novou politickou ekonomii a dále o makroekonomii
vč. její mikroekonomické fundace, politologii, sociologii, psychologii, teorii her a další.
Redistribuce se účastní různé subjekty se specifickými vlastnostmi a atributy. Jde např.
o užitkové funkce, mocenské postavení, vynutitelnost kooperace, vynutitelnost transferu
objektu apod.
Může existovat model s více množinami subjektů. V dosavadním přístupu je analyzováno
rozdělení tvorby předmětu distribuce a rozdělení užití předmětu distribuce, při čemž je
uvažována jedna množina subjektů. Neuvažují se exogenní podmínky, ve kterých je
distribuce prováděna. Lze formulovat proces distribuce prováděné ve více etapách.
Ivo Stáňa:
Paralelní redistribuční systémy
Paralelní redistribuční systémy jsou v realitě často fungující struktury, které je poměrně
problematické modelovat. Jedná se většinou o systémy, které mají parazitní charakter a ke
svému fungování potřebují redistribuční systémy klasické, zjevné. Paralelní systémy mají na
redistribuční systém zásadní vliv, protože jej pokřivují. Existují totiž z důvodů, buď aby
redistribuční systém ovládnuli (tj. narušili, či nějakým vlivem ovlivnili přirozené koalice
v redistribučním systému) nebo z něj získali určité výhody (např. finanční prostředky). Aby
paralelní redistribuce mohla existovat, je třeba, aby někteří hráči z hlavního redistribučního
systému na ni přistoupili, či ji alespoň tolerovali (podnět k vytvoření paralelního systému sice
může být vně redistribučního systému, ale bez jednotlivých hráčů v něm nemá paralelní
systém šanci existovat), pokud tak budou činit, stávají se fakticky její součástí.
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Paralelní systémy mají už ze své povahy jednu důležitou vlastnost. Jsou skryté všem hráčům
v redistribučním systému, kteří nejsou jejich součástí. Pokud se hráči, kteří jsou součástí
redistribučního systému a nejsou součástí paralelního systému, o paralelním systému dozví,
stávají se jeho součástí, protože i pro ně začne platit negativní výplata. Jinými slovy, paralelní
systém je ze své podstaty postaven tak, aby se snažil sám sebe udržovat v chodu a eliminoval
nebezpečí svého vlastního rozpadu.
Paralelní systém získává finanční prostředky parazitováním na systému redistribučním, ve
kterém se nachází, nebo parazitováním na systému, ve kterém se nachází systém redistribuční
(tj. nějaký větší redistribuční systém, ve kterém jsou redistribuční systémy menší, které
vystupují jako jednotliví hráči).
Největším problémem paralelních systémů je jejich dopad. Tím že pokřivují redistribuční
systémy ve prospěch zájmových skupin, zabraňují buď spravedlivé redistribuci, či nějaké
formě dohody hráčů. Mimo modelovou situaci jsou dopady paralelních systémů daleko
katastrofálnější, protože poškozují celou společnost, jak ze sociálního, právního, finančního i
morálního hlediska.
Pavel Vávra:
Vývoj počítačového modelu redistribučního systému a jeho možné zařazení do vzdělávacího
systému
Reforma českého vzdělávacího systému je diskutována v nejširší akademické, politické i
profesní veřejnosti nejen z důvodu představení záměru tzv. „Bílé knihy“. Klade se v ní důraz
na maximální provázanost výzkumných aktivit se vzděláváním. V propojení výzkumu se
vzděláváním vidí autoři Bílé knihy šanci rozpoutat podnikavost a inovativnost nastupujících
generací. Na Vysoké škole finanční a správní probíhá výzkumný projekt, zabývající se
návrhem modelu elementárního redistribučního systému. Svým obsahovým zaměřením široce
zapadá do výuky ekonomie, matematiky, sociologie a studentům aplikované informatiky
nabízí díky přičleněnému počítačovému modelu provázat teoretické poznatky s výzkumnými
aktivitami a aplikovat je v podobě vývoje rozšiřujících modulů simulátoru. Program vznikl
díky intenzivní spolupráci – mapování domněnek, tvrzení a požadavků jednoho z členů
projektové skupiny do zdrojového kódu programu. Je otázkou, zda lze model spolupráce
přenést do běžného vzdělávacího procesu mezi studenty s ekonomickým a informatickým
zaměřením…
První funkční počítačový model vznikl v rámci diplomové práce autora tohoto příspěvku.
Svým obsahovým zaměřením široce zapadá do výuky ekonomie, matematiky, sociologie a
studentům aplikované informatiky nabízí díky přičleněnému počítačovému modelu provázat
výzkumné aktivity s teoretickými poznatky a aplikovat je v podobě vývoje rozšiřujících
modulů simulátoru. Intenzivní spolupráce s řešitelem projektu GA ČR Teorie redistribučních
systémů při promítání domněnek, tvrzení a požadavků do zdrojového kódu programu vyústila
v zajímavé propojení podílení se na výzkumných aktivitách s teorií, získanou při běžném
vzdělávacím procesu s příjemným – s aplikací při vývoji modelu. Je otázkou, zda lze podobný
model spolupráce přenést do běžného vzdělávacího procesu mezi studenty s ekonomickým a
informatickým zaměřením. Není zapojení zdánlivě dvou odlišně zaměřených skupin do
společného projektu, podpořeného vědeckými aktivitami jednou z vhodných konkrétních cest
tolik diskutované reformy vysokého školství?
Herbert Heissler:
Náprava veřejného stavu má se začínati od škol
Nadpis je vypůjčen z Komenského Všenápravy. V úvodu této kapitoly Komenský zdůrazňuje,
že současný stav škol (tedy v době, kdy žil) je velmi špatný, a má-li dojít k všenápravě, je
nutné začít právě reformou škol. Je pozoruhodné, jak mohou být tyto myšlenky stále aktuální.

18

Dokonce bych si odvážil tvrdit, že dnes jsou dokonce zásadní. Dnes, ale na rozdíl od dob
Komenského, máme tu možnost zakládat soukromé školy.
Jestliže poptávka převyšuje nabídku a poptávající jsou ochotni platit, pak není jediný důvod
zasahovat to tržního prostředí a případné sociální nerovnosti bychom měli řešit individuálně,
až nastanou.
Pohled očima teorie her: Skupina hráčů veřejných škol a soukromých škol zahrnuje jejich
představitele. Do skupiny hráčů politici budeme počítat pouze vedení a hlavní reprezentanty
relevantních stran. Voliči jsou skupinou hráčů, která je reprezentovaná podmnožinami hráčů
studenti, rodiče studentů a zaměstnavatelé a ostatními „nezúčastněnými“ občany.
V podmnožině studentů budeme uvažovat ty, kteří již studují a nebo se studovat chystají.
Mohli bychom zahrnout i absolventy, protože jde o jistý druh sociální sítě, ale pro naše účely
jsou zahrnuti v ostatních nezúčastněných občanech. Rodiče studentů jsou jasně definovanou
podmnožinou voličů. Nakonec podmnožina zaměstnavatelů zahrnuje ty zaměstnavatele, kteří
zaměstnávají vysokoškolsky vzdělané zaměstnance a hledají nejlepší cestu, jak získat co
nejkvalitnější pracovní sílu. Skupina voličů logicky zahrnuje tyto podmnožiny, protože každá
z těchto podmnožin je zároveň voliči.
Příspěvek popisuje možné situace a předkládá dvoumaticové řešení dvou klíčových hráčů.
Radim Valenčík a kol.:
Matematické základy teorie redistribučních systémů (úvodní poznámky)
(Zpracováno s významnou pomocí prof. Milana Vlacha)
Předpokládejme, že systém je v určitém výchozím bodě. Každý hráč se řídí následující
strategií následujícím způsobem:
1. Vidí svoji největší výplatu, kterou může dosáhnout s jedním hráčem, a kterou může
dosáhnout s druhým hráčem, pokud uzavře koalici plně diskriminující třetího hráče.
2. Vybere jako základ svého rozhodnutí tu výplatu, která je větší.
3. Dá každému z obou ostatních hráčů nabídku, která vychází z toho, že chce pro sebe ke své
předcházející výplatě polovinu rozdílu mezi svou nejmenší a největší výplatou.
K tomu ještě musí rozhodnout, jak bude reagovat na nabídky, které dostane. Tyto strategie
jsou generovány ostatními dvěma hráči podle stejných podmínek. Strategie, kterou volí, je
jednoduchá. Vybere u obou nabídek tu lepší.
K čemu systém dospěje: Dva hráči (a budou vždy dva) spolu utvoří koalici, ve které bude
diskriminován třetí hráč. Toto je nový výchozí bod pro další kolo. Celý příběh se znovu
opakuje.
Jak dál? Lze patrně dokázat:
1. Postup podle toho, co je uvedeno v příběhu prvním, vede k tomu, že systém konvergujeme
mezi třemi diskriminačními rovnováhami.
2. Dokonce i jiné dělení než založené na principu poloviny (v jakémkoli jiném procentuálním
dělení větším než 0 % a menším než 100 %), tj. podle principu žádostivosti, vede ke stejnému
řešení (jen s jednou malou modifikací, která reaguje na situaci, kdy žádostivost hráčů je
natolik velká, že neexistuje nabídka přijatelná pro dva hráče), vede ke konvergenci ke třem
diskriminačním rovnováhám.
3. A co je nejzajímavější, k témuž výsledku vede i to, když hráči budou zcela nahodile vybírat
jakoukoli hodnotu mezi min a max a tuto nabízet ostatním dvěma hráčům.
4. Rovněž tak, když se hráči budou řídit různými strategiemi ze strategií výše uvedeného
typu.
Neboli závěr: Za daných pravidel existuje velmi široké spektrum strategií, které vede ke
stejnému výsledku.
Umíme: Dát popis systému (základní symbolika) a vytvořit „chodící“ počítačový model, který
ukazuje, jak se hráči za různých podmínek chovají.
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Co ještě neumíme: Harmonizovat popis systému a úloh v něm se standardními postupy při
popisu a řešení úloh v koaličních hrách N hráčů a přesně vyjádřit, co je hlavním smyslem
přístupu, jaký typ úloh se řeší, a to matematickými prostředky.
REAKCE ÚČASTNÍKŮ NA PRŮBĚH KONFERENCE A PŘEDNESENÉ
PŘÍSPĚVKY
Jana Halířová:
Další směřování vysokého školství v České republice
Příspěvek představuje retrospektivní pohled autora na výstupy účastníků na mezinárodní
vědecké konferenci vedené na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání: Reforma vysokého
školství z pohledu teorie her, na Vysoké škole finanční a správní v Praze, formou otázek:
Je únosné, při dnešním zájmu o terciární studium, ponechat studijní obory ve stávajícím stavu,
a tedy vědeckém zaměření, nebo je profesní specializace tím pravým východiskem? Jak je
vidno, není ani nutné zabíhat do v dnešní době tak citlivé problematiky, jakou je financování,
potažmo samofinancování studia, aby se názory mezi jednotlivými účastníky výrazně lišily.
Pro samofinancování studia je optimisty často zmiňovaným argumentem zlepšení kvality
výuky. To pro mne zůstává otázkou otevřenou, sice je tento výsledek opravdu možný při
dnešní poptávce po terciárním studiu? Případně, jak dalece je únosné nadále financovat
studium pouze z veřejných zdrojů? A jedná se i o další, mnohdy kontroverzní témata, která
dokážou vyvolat opravdu bouřlivou diskusi.
Edita Fišerová:
Vyjádření k reakci na prezentaci příspěvku
V příspěvku na konferenci jsem chtěla představit knihu „Mýtus racionálního voliče“ jako
zahraniční novinku a uvést ji ve srovnání s u nás již známou teorií. Podle reakcí publika jsem
usoudila, že to, co jsem přednesla, je považováno za můj vlastní názor. Vzhledem k tomu, že
jsem člověk z praxe a nikoli ekonom, nezastávám žádný ze směrů ekonomické teorie, je mi
však sympatická nová institucionální ekonomie. Co jsem se ve škole naučila, je, že teorie
vždy vychází z abstrahovaných modelů, určených k pochopení základních principů fungování
reality. Ke všem teoriím mám proto jistý odstup. V praxi jde vždy o kompromis.
Ivo Stáňa:
Proč je přesné zpracování matematických základů tak důležité
Uvažujme případ paralelní hry. Lze například dokázat následující tvrzení?
- Ve vítězné koalici v původní redistribuční hře musí existovat (musí být do této hry
začleněni) hráči, kteří pobírají výplatu jen z původní redistribuční hry. Jednou z příčin může
být, že nejsou o paralelní redistribuční hře informováni.
- Pokud by tomu tak nebylo, tak hráči, schopní vytvořit vítěznou koalici původní redistribuční
hře, by si pohoršili oproti svým výplatám, které by mohli získat v této původní redistribuční
hře.
Zde je nutná mnohem důslednější formalizace, závěr (za přesně definovaných předpokladů)
však může mít velkou praktickou hodnotu.
Pokud se v systému hraje více paralelních her (např. hlavní a vedlejší paralelní hra), mohou
být hráči ve vítězné koalici v původní redistribuční hře, kteří umožňují hrát
hlavní redistribuční hru, odměněni (uspokojeni) tím, že je jim umožněna hrát vedlejší
redistribuční hra, aniž by byli informováni o dominantní paralelní hře.
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S tím souvisí otázka: Kdy je efektivnější pro informované hráče v dominantní redistribuční
hře použít korupci formou zapojení do diskriminující koalice a kdy umožněním paralelní
redistribuční hry? K tomu je též nutné vytvořit přesný model redistribučního systému.
Jiří Mihola:
Socio-psychologické aspekty dosažení konsenzuálního bodu
Člověk, a tím spíše lidská společnost, je velmi komplikovaná mnoha-dimenzionální realita.
Její výzkum můžeme odvíjet z různých stran, avšak v souhrnu nám jde vždy o dosažení
takového stupně jejího poznání, které nám umožní dobře se v ní orientovat a využívat toto
poznání ve prospěch právě této zkoumané společnosti. Ukázalo se, že exaktní pohled na
realitu kolem nás, prostřednictvím aparátu teorie her, jež je systematicky rozvíjena také na
VŠFS, je cesta plodná a nadějná. V současné době již získané výsledky dovolují nahlížet na
ně i z pohledu jiných vědních disciplín. Tyto výsledky totiž poukazují na teoretickou existenci
bodu společného konsenzu všech účastníků (hráčů) určitého uskupení osob, případně celé
společnosti. Protože si výzkum na VŠFS klade za cíl mimo jiné popsat základní mechanizmy
určující chování lidí, zamýšlím se tentokrát nad vlastnostmi konsenzuálního bodu i možností
jeho reálného dosažení z hlediska socio-psychologického. Pro zjištění povahy určitého
člověka je důležité poznat nejen zastoupení všech povahových vlastností, ale také jejich vliv a
vzájemný poměr. Všechny tyto okolnosti dávají celkový obraz o lidské povaze. Tu vrozenou
část povahy, která se v průběhu života lidí příliš nemění, budu nazývat temperament, zatímco
nabytou část povahy na základě temperamentu a všech dalších okolností, např. prostředí,
výchovy, věku, pracovní činnosti, zdravotního stavu apod., budu nazývat charakter. Každý
právě narozený jedinec je neopakovatelný a je plně vybaven všemi svými vlastnostmi, které
se mohou rozvíjet, avšak nemá žádné poznání. Velké množství různých lidských vlastností
způsobuje, že se lidé od sebe navzájem musí lišit a že prakticky není možné najít dva
povahově shodné jedince. Pokud si uvědomíme, že k optimálnímu výkonu různých povolání
jsou vhodné jinak zastoupené schopnosti, které se v jiném povolání neopakují, je zřejmé, že
pro každého z nás existuje právě jedno povolání, které je zcela nejvhodnější, neboť
požadavky na zastoupení našich schopností se nejvíce kryjí právě s požadavky na toto
povolání. O tom, že někteří lidé se k sobě hodí více a jiní méně, pochybuje jen málokdo.
Posuzování kompatibility osob z různých hledisek, kupř. životního partnerství, pracovních
vztahů, extrémně zatížených kolektivů, jako jsou posádky ponorek nebo vesmírných misí
apod., je mimořádně důležité a také náročné. Při posuzování kompatibility osob je potřeba
vycházet z porovnání souladnosti velkého množství dílčích vlastností, které se mohou do
určité míry buď doplňovat, podmiňovat či stimulovat nebo se naopak mohou potírat, dráždit
či být jinak neslučitelné. Vysoká kompatibilita má na vzájemnou spolupráci velmi blahodárný
vliv. Vzniká podstatně méně konfliktních situací, a ty co vznikají, jsou snadno řešitelné.
Z hlediska socio-psychologického je nutno zvažovat i to, že schopnost realizace určité
vyjednávací strategie je závislá také na vlastnostech aktérů (vyjednavačů, hráčů) nebo
v případě celé společnosti na její úrovni (kvalitě), která je daná stupněm jejího dosaženého
vývoje. Tato úroveň je dána jednak dosaženou úrovní jednotlivých členů společnosti a také
úrovní institucionálního i podnikatelského prostředí daného například úrovní právních,
etických, morálních a jiných norem, zvyklostí, zákonů apod. Schopnost dílčího seskupení
osob i celé společnosti dosáhnout konsensuálního bodu (společně přijatelné rovnováhy ve
smyslu teorie redistribučních systémů) je závislá především na dosažení dostatečného stupně
(kvality):
- Uvědomění si společenské podstaty člověka, tj. mimo jiné vysokého stupně vzájemné
závislosti všech členů lidské společnosti. Dosažení určitého stupně tohoto uvědomění se
projevuje vyšší společenskou angažovaností a také rozvojem sociálního cítění, projevujícím
se účinnou, avšak nikoliv snadno zneužitelnou sociální sítí.
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- Vyladěnosti jednotlivých lidí ve vztahu k posunu omezujících bariér z vnějších na vnitřní a
ve stupni dosažení osobnostní svobody těchto jedinců.
- Subjektivně individuálního pocitu bezpečí. Nízký stupeň subjektivního pocitu bezpečí vede
k realizaci strategií na pouhé přežití, které se snadněji realizují i na úkor jiných lidí a
podněcují snahu o vytváření dostatečných rezerv pro případ nouze. Vyšší stupeň
individuálního pocitu bezpečí vede ke strategiím založeným více na spolupráci a solidaritě a
vyznačuje se tendencí k optimalizaci na vyšší společenské úrovni rodiny, obce, národa, státu,
pozemšťanů apod. Osobní bezpečnost a další stupně uspokojení základních i dalších vyšších
potřeb lidí vedou k přechodu od konfrontačních ke kooperačním strategiím života.
- Dosaženého „zdraví“ společnosti, které se projevuje v co největší absenci patologických
jevů jak ve společnosti a ekonomice, tak v rámci tělesného a psychického zdraví jednotlivých
lidí jako členů společnosti. To úzce souvisí s dosaženým stupněm udržitelnosti rozvoje
společnosti.
- Vzájemné informovanosti a transparentnosti společenských jevů. Netransparentnost je
živnou půdou pro vznik paralelních systémů.
- Správy věcí veřejných.
- Optimalizace uplatnění občanů na trhu práce, které co nejlépe odpovídá jejich schopnostem.
- Kompatibility pracovních kolektivů a životních partnerství.
- Poznání reality světa jedinci i celou společností a souladu dosaženého poznání reality
v jednotlivých oblastech, např. v oblasti technické, přírodovědné, medicínské, psychologické,
sociální apod.
- Syntézy získaných poznatků a schopnosti celostního pohledu na člověka, společnost i celý
svět.
Ladislav Žák:
Několik poznámek k problematice redistribučních systémů
Velkou otázkou je samotné výchozí distribuční schéma podle výkonu. Je velice sporné, kdy a
za jakých vnitřních i vnějších podmínek můžeme pokládat takové schéma za základní.
Přestavme si systém, který mezi sebou uzavřeli tři partneři, a to proto, že jeden bez druhého
se mohou těžko obejít. Pokud je to tak, jejich sdružení je dobrovolné, účelové a vzájemně
výhodné a nikdo z nich není vylučitelný, pak je daleko pravděpodobnější jako výchozí pozice
dělení paritní než podle výkonu. Z podobného soudku je i další paradigma, které říká, že
optimální výkon systému je ten maximální. To je z hlediska celé řady pohledů poměrně
pomýlený názor a vyplývá z představy, že pro systém jsou nejlepší ty ukazatele, které jsou
nejlépe měřitelné, což je podobné tezi, že ztracené předměty je třeba hledat pod lampou,
protože jinde není vidět. Žádný redistribuční systém není apriori „ten správný“ nebo základní;
v tomto smyslu lze redistribuční systémy rozdělit na:
- Parazitní, tedy ty, které nikdy svého nositele zcela neovládnou a nezničí, protože jenom
životaschopnost jejich partnera jim zabezpečuje jejich existenci, přičemž mu přinášejí i
některé výhody, např. ho chrání před ostatními parazity. Takové systémy jsou převážně
extralegální.
- Kompatibilní, tedy takové, které jsou podobného typu, dokážou v daném redistribučním
systému prostě převládnout a nehradit jej, ale celkový charakter redistribučního systému se
příliš nezmění. Typickým příkladem je demokratická soutěž politických stran vůbec jakýkoliv
„mírný pokrok v mezích zákona“. Jde o tedy o systémy převážně legální.
- Nekompatibilní, tedy takové, které jsou podobně jako kompatibilní, při vnějším pohledu
zcela legální, ale představují rozdílné paradigma přístupu např. výstupům nebo podobě
výkonu redistribučního systému. Typickým představitelem je již výše uvedený vztah manažer
– majitel a tzv. informační asymetrie.
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Predátorské, tedy takové, které redistribuční systém, jenž se stane objektem jejich zájmu,
prostě dříve nebo později destruují a pozřou. Příkladem je násilné řešení konfliktů, třeba
válkou a následnou porážkou a zničením státu. Tyto aktivity jsou převážně nelegální.
Žádný z těchto systémů není přednostní, každý má své opodstatnění a každý má svůj přístup
ke svému prostředí.
Rafik Bedretdinov:
Komplementarita a rivalita hráčů z hlediska teorie redistribučních systémů
Platí hypotéza, že lze vytvořit podmínky umožňující, aby přínos každého měl takovou
hodnotu jako přínos kohokoli jiného? Tj. platí, že univerzalita schopností, která je dána do
vínku člověku jako takovému, jako bytosti, která se vyvinula jako součást i pokračování
vývoje přírody, současně umožňuje, abychom za určitých podmínek mohli být (jako lidské
bytosti) plně komplementární? A nebo ještě jinak - lze vytvořit společenské podmínky, za
nichž bude svobodný rozvoj každého individua podmínkou rozvoje všech a naopak? Vyplývá
to z toho, že již samotná schopnost využít jakýkoli proces coby součást všeobecně
zprostředkujícího charakteru naší činnosti předpokládá univerzalitu lidských schopností, a
tudíž plnou komplementaritu výkonů? Pokud na všechny tyto otázky odpovíme ano, měli
bychom současně říci, co je příčinou toho, že současný stav má k výše popsanému dost
daleko. Ještě dlouho se budeme potýkat s tím, že z různých příčin a pod vlivem různých
faktorů bude převažovat rivalita, komplementarita bude potlačována a budou se hrát
redistribuční hry na prosazení diskriminující koalice. Proto má výzkum v oblasti teorie
redistribučních systémů své oprávnění.
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