
Oponentský posudek na bakalářskou práci Alexandry Vaškové "Rozvoj a výkonnost investic do 

lidského kapitálu" 

Téma práce je vysoce aktuální, a to nejen vzhledem k tlaku na snížení finančních dotací na vzdělání, 

ale i vzhledem k obecnému tlaku na úspory. Studentka si nevymezila cíl práce, nýbrž v první kapitola, 

která je věnována úvodu do problematiky má uvedeno, že "má práce se bude přednostně zabývat 

vysokoškolským vzděláním v České republice." 

Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž za stěžejní lze považovat kapitolu čtvrtou, kde studentka 

analyzuje návratnost investic do vysokoškolského studia. 

Druhá kapitola, která následuje po úvodu, se věnuje pojmu lidský kapitál a studentka v ní poměrně 

rozsáhlým způsobem analyzovala tento pojem z různých úhlů pohledu a optikou různých autorů. 

Kapitola třetí je zaměřena na problematiku vzdělávání. 

Jak již bylo uvedeno, čtvrtá kapitola se soustředí na problematiku ocenění investice do vzdělávání. 

Informace zde obsažené jsou velmi zajímavé, za kvalitní hodnotím především konec této kapitoly. 

Nicméně vzhledem k relativně praktickému zaměření této části, postrádám větší vstup autorky. 

Práce je poměrně rozsáhlá, co do obsahu, ovšem by byl vhodnější větší rozsah autorčina osobního 

hodnocení či obecně vstup do dané problematiky, příp. nějaká aplikace představených modelů. 

Práce je psána v českém jazyce, nicméně na několika místech proložena slovenskými výrazy, což 

ovšem neubírá příliš na její čtivosti. 

Studentka splnila obsahem své práce vytyčený záměr a její práci lze doporučit k obhajobě. 
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Zkuste se zamyslet nad tím, jaký by byl optimální výdaj na vědu a výzkum v ČR vzhledem k zajištění 

dostatečné úrovně vzdělání a současně vzhledem k současné ekonomické úrovni a stavu rozpočtu 

České republiky. 

Na straně 26 je uveden vzorec obsahující diskontní sazbu. Jak odvozujeme tuto diskontní sazbu (na 

jakých proměnných je závislá)? 

Považujete trend, který ukazuje tabulka 1 za společensky přínosný? 

Co je míněno pod pojmem "výhody vysokoškoláků" v obrázku 77 

Na straně 56 je uveden sled vzorců. Mohla byste vysvětlit, jak jste dané modely odvodila a co 

vyjadřují. Co vyjadřuje proměnná d a jaký je rozdíl mezi ní a proměnnou uvedenou na další straně 

označenou jako r? 

Kde vidíte slabiny modelu uvedeného na straně 577 


