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Z charakteru soudobé výroby vyplývají nové požadavky na pracovní sílu, na její kvalifikaci, tvůrčí 

schopnosti a fyzickou způsobilost vydržet rytmus moderního pracovního procesu. Je stálé zřejmější, 

že produktivita pracovníků není pouze funkcí jejich vrozených schopností a kvality používaného 

fyzického kapitálu, ale také jejich lidského kapitálu. 

Úvahy o financování terciárního vzdělávání v ČR staví do popředí zájmu veřejnosti otázky investic do 

lidského kapitálu. Kolegyně A. Vašková se pokusila vyložit obsah pojmu lidský kapitál a zabývá se jeho 

rozvojem. Cíl práce není přesně stanoven a v zásadě vyplývá ze struktury práce. Tvrzení, že " ... práce 

se bude přednostně zabývat vysokoškolským vzděláním v České republice" nebylo zcela naplněno. 

Práci tvoří tři relativně samostatné kapitoly, jejichž propojení vyplývá z názvu práce a nikoliv z jejich 

obsahové návaznosti. Autorka vychází z rozlišení lidského kapitálu na základní a širší (str. 12 a 13), ale 

nedokázala tento přístup jednoznačně vysvětlit. V rámci výkladu jej ale používá. Paradoxně ovšem 

začíná výklad investic do lidského kapitálu specifickým (účelovým) kapitálem (viz 2.4.1.1 Výcvik na 

pracovním místě). Investicím do všeobecného lidského kapitálu věnuje pozornost až v další části 

práce. Při analýze lidského kapitálu správně uplatňuje předpoklad, že člověk rozhoduje o svém 

vzdělání, pracovní přípravě, lékařské péči a o dalších doplňcích k vědomostem a zdraví na základě 

porovnání nákladů a výnosů. Název třetí kapitoly neodpovídá jejímu obsahu, především v části 3.3. Za 

nejlepší část práce považuji čtvrtou kapitolu, ve které autorka uvádí návratnost investic do 

vysokoškolského vzdělání. 

Bakalářská práce má řadu drobných (tedy zbytečných) formálních nedostatků. Chybí pramen první 

odvolávky, název části 2.2 je dvojí, jsou použity dva způsoby citace (str. 36) a citovaná literatura není 

uvedena v soupisu, u některých tabulek nejsou uvedeny prameny. 

Autorka bakalářskou práci zpracovala samostatně. Po úvodní konzultaci o zaměření práce jsem 

s kolegyní Vaškovou diskutoval nad obsahem práce až těsně před jejím odevzdáním. Po prostudování 

bakalářské práce A. Vaškové mohu konstatovat, že svým rozsahem a obsahovou úrovní odpovídá 

požadavků, které jsou kladeny na tyto práce, a mohu ji doporučit k obhajobě. 
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Na str. 17 uvádíte, že investice do lidského kapitálu " ... vynášejí více nežli investice do 

fyzického kapitálu." Můžete toto tvrzení doložit faktickými údaji? 

V ekonomii se běžně používá pojem společnost znalostí (P. Drucker), čím se liší od vzdělaností 

společnosti? 

Jaký je Váš názor na zavedení školného v ČR a na studentské půjčky? 
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