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Anotace 

 

 

Práce se zabývá teorií a investicemi do lidského kapitálu. Jednou z možných cest, jak 

zvýšit lidský kapitál, jsou investice do vzdělání. Práce objasňuje, proč je v dnešní době 

vzdělání tak důležitým aspektem ve vývoji společnosti. Rozvoj investic do vzdělání má 

pozitivní vliv na vývoj národního hospodářství či na rozvoj jedince. Závěrečné kapitoly jsou 

věnované struktuře a systému vzdělávání v podmínkách České republiky. Podrobila jsem 

analýze české vysoké školství, na závěr je uvedený jednoduchý výpočet soukromé 

návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání v České republice. 
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Annotation 

 

 

The thesis concerns about the theory and investments in the human capital. One of the 

potential ways how to increase the human capital is an investment in education. The thesis 

clarifies why the education is so important aspect nowadays in the development of society. 

The progress of investments in education verifies positive influence, eihter on the agricultural 

development of the country or on the personal development of the individual. Final chapters 

are devoted to the structure and the system of education under the conditions of Czech 

Republic. I analysed the Czech university education, in conclusion is presented the simple 

calculation of private return on investment in the university education in Czech Republic.  
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1. Úvod 
 
 

Za posledních sto let prošla společnost velkými změnami. V dněšní společnosti 

můžeme již delší dobu vidět potlačení výrobních profesí, zatímco stále častěji jsou tu 

ekonomové, pedagogové atd., ve zkratce bychom tato povolání mohli nazvat „znalostní 

pracovníci“, kteří budují cestu k hospodářskému úspěchu svých zemí. Cesta 

k hospodářskému úspěchu jde ruku v ruce s lidským kapitálem jednotlivých zemí. Stav 

lidského kapitálu je závislý na tom, jak dokáže stát a jednotlivec využít možností znalostní 

společnosti. Proto můžeme sledovat, jak vlády jednotlivých zemí stále více přispívají na 

zvýšení úrovně lidského kapitálu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, jsou investice do 

vzdělání, kterým je přikládána důležitost v souvislosti s hospodářským růstem.  

Počátky úvah o lidském kapitále nacházíme už v díle známého ekonoma Adama 

Smithe, k většímu rozvoji však došlo až v 50. a 60. letech minulého století. Ekonomové, jako 

například Theodore Schulz, Gary S. Becker, Milton Friedman aj., začali zdůrazňovat význam 

lidského kapitálu jako zdroje blahobytu a hospodářského růstu.  

Lidský kapitál je zajímavý i z hlediska návratnosti vložených investic, kdy přínos 

nemusí být nutně pouze finanční, ale návratnost může být i „nefinanční“. Příkladem finanční 

návratnosti může být absolvent vysoké školy, jehož příjmy nabývají vyšších hodnot než 

příjmy absolventů středních škol. Přínos v nefinanční oblasti je především spojen se zvyšující 

se kvalitou lidského života, důrazem na zdraví člověka, či prodlužováním života.  

Přeměna struktury společnosti je velice patrná. Například zatímco v roce 1995 pracovalo 

28% obyvatel zemí OECD v průmyslu a 63% ve službách, v roce 2005 byl zaznamenán 

pokles v rámci průmyslu na 23% a podíl pracovníků ve službách se zvýšil na 69%.1 

Pro rozvoj lidského kapitálu je důležité vzdělání, přičemž poslední dobou je důraz 

kladen na kvalitu výuky. Příkladem může být například Finsko nebo Švédsko, které poskytují 

svým pedagogickým pracovníkům kvalitní výuku a ve vyučování zachovávají značnou 

autonomii učitele. Výsledkem je pak vysoká mezinárodní úspěšnost žáků.   

Program pro mezinárodní hodnocení žáků –PISA (do programu je zapojena také Česká 

republika) na základě získaných údajů jednotlivých zemí potvrzuje, že svoboda v rozdělování 

zdrojů a ve vědění učitelů zabezpečí úspěšné a vzdělané mladé lidi. 

                                                 
1   Zdroj  http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/010710TE5.PDF 



 - 11 -  11

Má práce se bude přednostně zabývat vysokoškolským vzděláním v České republice. 

Kvalitní vysokoškolské vzdělání přináší ekonomice užitek, proto se každá krajina, 

včetně České republiky, snaží o zkvalitnění výuky a zabezpečení zdrojů financování 

včetně jejich efektivního přerozdělování. Protože investice do terciárního vzdělávání jsou asi 

dvakrát vyšší než do primárního vzdělávání (průmer OECD) a absolventi vysokých škol 

budou mít v budoucnu pravdepodobně vyšší přijmy než ostatní obyvatelé, řeší se otázka, jaká 

část nákladů připadne vysokoškolskému studentovi.   

Zkvalitnění výuky na vysokých školách a zabezpečení rovného přístupu k terciálnímu 

vzdělaní vyžaduje proces reforem a není to záležitost rychlosti, nýbrž pečlivosti, vzájemných 

dohod a propracovaných projektů. 
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2.  Lidský kapitál 
 

       

Obecně pojem kapitál zařazujeme ke třem základním výrobním vstupům- půda, práce 

a kapitál. Může být použitý ve výrobě jiných věcí, není bezprostředně spotřebováván 

v procesu výroby. Kapitál představuje například kapitálové statky jako výrobní zařízení, 

budovy, zásoby atd. anebo úspory ekonomických subjektů. Anglický ekonom N.W. Senior 

vymezil pojem kapitál v první polovině devatenáctého  století jako „zboží, které není 

spotřebováváno, ale je permanentně používáno ve výrobě“ . Práce, která je obohacena tímto 

kapitálem je produktivnější, to znamená,  že můžeme říci také o kapitálu, že je produktivní.  

Chicágská škola, především Gary Becker, se zaměřovala na vybudovaní ekonomické teorie 

lidského kapitálu, která představovala vstupní krok pro empirické výzkumy vzdělávání. 

Začala tak první éra výzkumů zkoumajících vliv investic do lidského kapitálu na 

hospodářský růst a další související ekonomické otázky. Samotný pojem lidského kapitálu 

zavedl do ekonomie Milton Friedman, jeden z hlavních představitelů Chicágské školy.  

Význam lidského kapitálu je jedním z hlavních témat, které jsou rozvíjené na pomezí 

sociologie a ekonomie už od počátku šedesátých let. Průkopníkem byl již výše zmíněný 

Becker, dále Mincer, Atkinson, Michelwright, z novějších pak Krueger.  

 Lidský kapitál považujeme za znalosti a dovednosti, kterými disponuje lidský jedinec. 

Oproti fyzickému a finančnímu kapitálu má však několik zvláštností. Velký rozdíl mezi 

těmito jednotlivými druhy kapitálu není ani tak v jejich formě, jako v přirozenosti 

vlastnických práv. Stejně jako u fyzického kapitálu se jedná o investici do něčeho, co nám 

vytváří výstup do budoucnosti v určitém časovém období.  

 Pojem „lidský kapitál“ můžeme rozdělit na základní a širší lidský kapitál, kde pod 

základním chápeme produktivní schopnosti člověka, konkrétně tedy to, co je investováno do 

produkce.  

Produktivní schopnost je schopnost vytvářet statky, zahrnujeme sem však také kvalitu, která 

přináší užitek bez klasických produkčních činností. Tak například můžeme investovat do 

studia hebrejštiny s tím, že sami sebe obohatíme o schopnost číst hebrejskou literaturu. Tuto 

činnost pak pocitujeme jako užitečnou.   
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Rozšířením základního pojetí získáme širší pojetí tohoto slovního spojení, pod kterým 

rozumíme rozvíjení svého potenciálu a uplatňování svých schopností.2 

Úplné konkrétní vymezení tohoto pojmu najdeme na stránkách OECD: Lidský kapitál 

jsou znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnost jedince, které usnadňují vytváření osobního, 

sociálního a ekonomického blaha. 

Komponenty lidského kapitálu se různě kombinují v rámci zvýšení jeho produkční 

činnosti. Současný lidský kapitál bývá vstupem do dalších transakcí s budoucím lidským 

kapitálem. 

Když analyzujeme lidský kapitál, vycházíme z předpokladu, že jednotlivec se 

rozhoduje o svém vzdělání, lékařské péči a o dalších doplňcích k vědomostem a zdraví na 

základě porovnávání výnosů a nákladů.  

V tomto případě například k výnosům zařazujeme vyšší výdělky v práci, kulturní 

obohacení. Nákladem může být například čas, který potřebujeme na získání těchto investic.  

Získané vlastnictví lidského kapitálu je od jedince neoddělitelné, je jeho součástí. Neexistuje 

prodej takto získaných investic, jde jenom o  propůjčení nabytého kapitálu. Při častém 

používání fyzického kapitálu nastává jeho opotřebování, což je v protikladu s používáním 

lidského kapitálu. Čím častěji využívám získané investice do lidského kapitálu, tím se stávají 

cennější a dražší. 

Dnes se tento pojem používá běžně, kdežto na přelomu padesátých a šedesátých let se 

tento pojem setkával s nepřátelstvím. Existovala tady představa, že pojem lidský kapitál je 

ponižující, protože se s lidmi zacházelo jako se stroji. Přistupovat ke vzdělání jako k investici 

a ne jako ke kulturní zkušenosti bylo považováno za bezcitné a krajně omezené.3 Sám Becker 

ve své knize Teorie preferencí uvádí, že se dlouhou dobu rozhodoval, jak nazvat svou knihu 

Human Capital(přeloženo jako Lidský kapitál) a proto se raději pojistil ještě podtitulem.  

Investic do lidského kapitálu může být mnoho. Mimo již zmiňovaného vzdělání to 

může být jakékoliv rozvíjení našich schopností a jejich následné využití v budoucnu, což 

nám získává určitou výhodu, ze které poté profitujeme. Dále bychom sem například mohli 

také zahrnout investice do našeho zdraví. Sportovní aktivita, stravovací návyky aj., to vše 

nám prodlužuje dobu, po kterou pak můžeme čerpat výnosy z těchto investic.  

                                                 
2   Zdroj  http://nb.vse.cz/kdem/EKODEM10.pdf 
3     BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630,str.195 



 - 14 -  14

 
2.1 Lidský kapitál a rodina 

 

Rodinné prostředí má v oblasti investic do lidského kapitálu nepřehlédnutelný vliv a 

velmi výrazně tak ovlivňuje budoucí šance jedinců. Rodinné prostředí dítěti vštěpuje 

základní znalosti, návyky, či hodnoty, jež ho ovlivňují po celý jeho život. Je dokázané, že 

především v mladším věku je člověk zásadně ovlivňován svým okolím. V předškolním věku 

člověk získá nejvíce poznatků. Akumulace těchto poznatků spolu s jejich postupným 

a průběžným rozvojem mu zaručuje zvyšování jeho lidského kapitálu do budoucna. Rodina 

má tak zásadní vliv na budoucí úspěch dítěte ve škole, či jeho úspěšnost u zkoušek.  

V období dospívání se mohou původně malé rozdíly v nadání dětí prohloubit, 

především pak v období povinné školní docházky. Pokud by děti byly stejně nadané a učily 

by se stejně rychle jako jejich vrstevníci, stejně by mezi nimi byly velké rozdíly způsobené 

přístupem rodičů. 

Děti, které jsou rodiči více motivováni, si osvojí více poznatků než jejich vrstevníci. 

Nejenže mají více znalostí, ale více vnímají dění okolo sebe. Svět se jim zdá zajímavější 

a hodnotnější a postupně odhalují stále nové zdroje, které by obohatily jejich JÁ. 

Nesmíme však zapomínat na to, že každá rodina je při výchově svého potomka 

omezena svými finančními možnostmi. Je jasné, že lépe zajištěná rodina může umožnit 

svému dítěti lepší šance na kvalitnější a hodnotnější vzdělání. Finančně slabší rodina si musí 

velmi dobře rozmyslet, kolik finančních prostředků vynaloží na podporu vzdělání svého 

dítěte tak, aby neohrozila existenci dalších členů rodiny, anebo aby mohla stejně dobře 

podporovat a zajistit i mladší potomky. Rodiče většinou neočekávají finanční výnos z této 

investice. Jedná se pouze o výnos psychologický, který plyne z vděku potomka a z hrdosti, 

jak úspěšně dokončil například vysokou školu.  

Vysokoškolské vzdělání je vnímáno jako jeden z hlavních příkladů vlivu lidského 

kapitálu vloženého rodičem do svého potomka. Kulturní kapitál rodiny, který tvoří 

kultivovanost a vzdělanost rodičů, je předávaný skrze schopnost rodičů podnítit a stimulovat 

děti při vzdělávání a rozvíjet jejich duševní schopnosti. Rodiče, kteří jsou vysokoškolsky 

vzdělaní mají většinou i adekvátní finanční ohodnocení, proto jsou schopni zajistit svým 

dětem i kvalitnější výuku.  
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Stejně důležitý je i ekonomický kapitál, prostřednictvím nehož může rodič poskytnout 

svému dítěti kvalitnější rozvoj. Taktéž mu předává návyky svého životního stylu. Čím více 

rodič disponuje finančními prostředky, tím víc rozvíjí zájmy svých potomků. Samozřejmě 

i zde najdeme výjimky, které se vymykají představě vysokoškolsky vzdělaného rodiče a jeho 

potomka. 

I když rodina potomka dostatečně podporuje a snaží se mu poskytnout vzdělání, je 

nutná také snaha dítě motivovat a podněcovat jeho zájmy ke vzdělání, což je velmi důležitý 

aspekt při rozvoji lidského kapitálu. Jako příklad můžeme uvést dítě, které pochází z horšího 

rodinného prostředí, je ale silně motivováno k rozvoji svých schopností a za každou cenu se 

snaží eliminovat nepříznivé výchozí podmínky.  

V roce 1946 položil J.W.B. Douglas základ výzkumům orientovaným na 

problematiku vlivu třídního původu na šance dětí a vliv rodinného prostředí na úspěch dětí ve 

škole. V předběžné analýze zjistil, že vzdělání matky má na životní šance dítěte stejný vliv, 

jako vzdělání otce. Dále zjistil, že je nutné do těchto úvah také zařadit nejen samotné 

zařazení rodičů, ale také jejich původ, tedy status prarodičů.4 U středostavovských dětí 

(alespoň jeden z rodičů musel mít minimálně maturitu) zjistil, že je nediferencuje postavení 

otce, ale z jaké vrstvy pochází jejich matka. Matka totiž děti silně podněcuje, aby dosáhly 

vyššího postavení než měla ona sama.  

Z výzkumu vyšla závislost mezi školním postavením dítěte a třídním postavením. 

Také zjistil, že aspirace matky a její investice do vzdělání potomka měly větší vliv, než 

podpora těchto investic na straně otce. Výsledky tohto výzkumu je dnes obtížnější aplikovat, 

protože byl aktuální před šedesáti lety. Dnešní společnost je jiná, podmínky na šance 

v oblasti vzdělání se rozšířily. Replikace jeho výzkumu byla ale v globální šíři převedena 

s nezměněným výsledkem: rodina je stále nejvýznamnější ze všech faktorů vbudovaných do 

moderních vzdělávacích systémů.5  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Zdroj  MOŽNÝ I. Rodina a společnost, Sociologické nakladatelství Slon, 2006, 309 s., ISBN 80-86429-58-X 
5   MOŽNÝ I. Rodina a společnost, Sociologické nakladatelství Slon, 2006, 309 s., ISBN 80-86429-58-X 
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2.2 Lidský kapitál jako zdroj ekonomického růstu 
 
 

V historii každého státu zaznamenáváme období například zpomalování 

ekonomického růstu anebo stagnace. Ekonom nemá problém s vysvětlením stálého růstu 

přijmů na hlavu. Růst důchodů na hlavu roste zpravidla jako důsledek obrábění nových ploch 

půdy a jako důsledek růstu produkce fyzického kapitálu na jednoho zaměstnance.6 Dříve  či 

později se však objeví klesající výnosy z rozsahu, které tenhle růst eliminují. Pro vývoj  

USA, vyspělých zemí Evropy (například Velká Británie, Německo) a Japonska platí, že 

ekonomický růst  trvá v těchto zemích více než jedno století, ačkoli jsou tady přírodní zdroje 

do znační míry vyčerpané. Proč je tomu tak?  

Řešení by nám mohl poskytnout pohled na vývoj vědy a technické znalosti dané krajiny. 

Rozvoj vědy a techniky každé krajiny navyšuje produktivitu  práce. Proto se zvyšuje a je čím 

dál tím více  kladen důraz na vzdělání, firmy  častěji provádějí různé výcviky přímo na 

pracovním místě. Víme, že zcela samozřejmostí se stává základní školní vzdělání, čili splnění 

povinné školní docházky, která je stanovena státem. Povinná školní docházka v České 

republice začíná podle zákona v šesti letech věku dítěte a trvá devět let,  přičemž ji naprostá 

většina dětí plní na základních školách. Jak vyplývá ze zákona, do první třídy musí nastoupit 

šestileté děti, pokud jim nebyl povolen odklad nástupu povinné školní docházky.7 

Snahou každého státu je ekonomický růst země. Je to v podstatě primární cíl každé 

společnosti. Protože je společnost tvořena lidmi, jsou hlavním faktorem ekonomického růstu. 

Na jedné straně právě lidé přispívají k ekonomickému růstu společnosti, na druhé straně z něj 

následně získávají prospěch a mohou tak zkvalitnit úroveň svého života.  

Například podle Pavelky8 jsou základními zdroji ekonomického růstu tyto faktory: 

práce, fyzický kapitál, přírodní zdroje a produktivita přírodních zdrojů, které dělí na lidský 

kapitál a technologii.   

                                                 
6   Zdroj KAMENÍČEK J. Lidský kapitál – úvod do ekonomie chování, Karolinum, 2003, 248 

s., ISBN 80-246-0449-3, str. 21 
7    Stanovena novelou zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, s 
                tředních škol a vyšších odborných škol, která nabyla účinnostiv červenci 1995        
8    PAVELKA T., Makroekonomie, Melandrium, 2007, ISBN 97-880-8617-558-4 
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Lidský kapitál představuje zdroj, který má obrovské možnosti v rámci jeho rozvoje 

a vývoje. Podle mnohých ekonomů je to zdroj, který bude určovat a ovlivňovat další 

budoucnost společnosti.  

Lidský kapitál se tedy stal jedním z dalších zdrojů ekonomického růstu. Podle Geryho 

Beckera se dá hypotéza o tom, že rozvoj vzdělanosti a investic do lidského kapitálu je příčina 

dlouhodobého ekonomického růstu, dokázat na výsledcích vývoje Japonska a jiných 

asijských zemí. Společnou charakteristikou těchto zemí je přirozený nedostatek přírodních 

zdrojů, ale právě především díky trénovaným, intenzivně pracujícím a vzdělaným 

zaměstnancům dosahují ekonomického růstu. Práce Garyho Beckera, ale i T. Schultza, J. 

Mincera a jiných dokázaly souvislost mezi investicemi do lidského kapitálu a ekonomickou 

vyspělostí země. Podařilo se jim ukázat, že tyto investice vynášejí více, nežli investice do 

fyzického kapitálu.9  

V grafu dole vidíme rozdíl ve výdajích jednotlivých států na výzkum a vývoj. Tento 

podíl je zde popsaný jako část hrubého domácho produktu. Odborníci v OECD pak 

analyzovali příspěvek jednotlivých zemí na tyto položky.  

Vidíme, že podíl České republiky je asi 1,3%. V porovnání z Německem, které 

investuje 2,5%, patří mezi podprůměr. Z grafu je patrné, že mezi země, jež investují nejvíce 

do sféry vědy a výzkumu patří Švědsko, Finsko a již zmiňované Japonsko. Je však těžké 

změřit přímý vliv lidského kapitálu na ekonomický růst. Statistiky OECD ukazují, že jakmile 

jedinec překročí délku svého vzdělání o jeden rok, HDP průměrně vzroste o 4 až 6 %.10  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Zdroj  MATĚJŮ P. České vysoké školství na križovatce, Sociologický ústav Akademie věd ČR,   

2005, 261 s., ISBN 80-7330-072-9 

 

     10   http://www.oecd.com 
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Obrázek 1: Celkové výdaje na vědu a výzkum, jako procento HDP 

 
 

 
Zdroj: OECD 
 
 
 
Obrázek 2: Roční výdaje na vysokoškolského studenta ve vztahu k HDP per capita (v USD 

podle parity kupní síly)  

 
 

Zdroj: OECD 
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Modely vnitřního růstu 

 

 

V ekonomii existují teorie vnitřního(endogenního) růstu, které se snaží vysvětlit 

dlouhodobý ekonomický růst na základě vnějších faktorů-lidského a znalostního kapitálu. 

Tyto teorie se soustředí na společenské a soukromé náklady a výnosy investic do znalostí, 

dovedností, technologického pokroku a fyzického kapitálu. Všechny teorie endogenního 

růstu mají společný znak, a to efektivitu návratnosti vložených prostředků. Existují dva 

hlavní typy těchto teorií, z nichž jeden se zabývá akumulací znalostního kapitálu pomocí 

technologického pokroku a druhý akumulací lidského kapitálu. 

Druhý typ endogenních teorií souvisí s prací R.E. Lucase, který považuje za zdroj 

ekonomického růstu právě akumulaci lidského kapitálu. Lucas předpokládal, že úroveň 

lidského kapitálu závisí na tom, jak jedinec rozdělí svůj disponibilní čas mezi vzdělání 

a práci. Podle něj se lidský kapitál projevuje dvěma základnímy efekty: vnitřním 

a vnějším.Vnitřní efekt vychází z předpokladu, že výdělek každého jednotlivce závisí kladně 

na jeho schopnostech a dovednostech, z čehoš plyne že je motivovaný zvyšovat svou 

kvalifikaci.11  

Vnější efekt předpokládá, že průměrná hladina všech schopností a dovedností 

obsažených v lidském kapitále přispívá k produktivitě výrobních faktorů. Taktéž musí být 

zaručena návratnost investic, které představovaly vstup do akumulace lidského kapitálu. Je 

logické, že kdyby se návratnost snižovala, nepředstavovaly by takto vložené investice do 

lidského kapitálu zdroj ekonomického růstu.  

 
2.3 Teorie preferencí 
 
 

Víme, že jakákoliv oblast ekonomického života souvisí s chováním ekonomických 

subjektů, tedy například spotřebitelů, vlády, podniků. Zájmy těchto ekonomických subjektů 

pochází z jejich preferencí. Samotné preference sehrávají důležitou úlohu v téměř všech 

oblastech ekonomie i ostatních společenských věd. 

                                                 
11   Zdroj  http://www.volny.cz/krejska/20.htm 
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„preference sehrávají klíčovou úlohu téměř ve všech  oblastech ekonomie a ostatních 

společenských věd, včetně zkoumání růstu a akumulace kapitálu, analýzy blahobytu, účinků 

reklamy, dopadů zdanění, monopolní tvorby cen, voleb zaměstnání, hlasování, tlaku 

referenční skupiny a kulturních vlivů“.12 

Teorie investic do lidského kapitálu je východiskem, či téměř obecným rámcem teorií 

preferencí.  

Preference jsou ovlivňované základními biologickými potřebami, což platí zejména  

pro nejchudší ekonomiky. V bohatších ekonomikách jsou základní potřeby jídlo bydlení 

a odpočinek do značné míry nepodstatné, nemají až tak velkou souvislost s volbou spotřeby 

a jiných činností průměrného jedince. Přístup ekonoma k analýze spotřeby a volného času 

jedince předpokládá, že jedinec maximalizuje užitek při preferencích, které závisí v každém 

momentě jen na statcích a službách spotřebovaných v daném čase.  

Předpokládá se nezávislost těchto preferencí na minulé i budoucí spotřebě a taktéž 

nezávislost na chování kohokoliv jiného.   

 
 
 
2.3.1 Počáteční úvahy o preferencích 
 
 

Velký zájem o vysvětlení a analýzu chování ekonomických subjektů můžeme najít 

u neoklasické ekonomické školy, kterou představovala například Cambridgská škola. Jedním 

z jejích hlavních představitelů byl Alfred Marshall, který ztotožnil křivku užitečnosti 

s křivkou poptávky a definoval spotřebitelův přebytek. A. Pigou zase rozpracoval teorii 

blahobytu, odlišil společenské a soukromé náklady a přispěl i rozlišením mezi společenským 

a soukromým užitkem. Neoklasická ekonomická škola soustředila svoji pozornost na stranu 

poptávky a svou analýzu zaměřovala především na zkoumání preferencí pomocí 

indiferenčních map. Indiferenční mapa obsahuje indiferenční křivky, které spojují místa se 

stejným užitkem, který jedincovi mohou přinášet různé kombinace dvou statků.  

 

 
 
 

                                                 
12  Zdroj  BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630 
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obrázek 3: Indiferenčná krivka 

 
 

 
 

 
Na obrázku vidíme společenskou indiferenční mapu, kde W1 a W2 představují 

společenské indiferenční křivky, jež pomáhají objasnit jednu ze základních myšlenek této 

školy, která se velmi zajímala o teorii blahobytu, a to že společenský blahobyt se za daných 

podmínek nemění, protože pokud ubereme bohatství jedné skupině lidí, druhé skupině jej 

přidáme. Bohatství je tedy společnosti přerozdělováno, což dále rozporacoval neméně 

významný představitel této školy, jímž byl Vilfredo Pareto. Totéž platí pro společenský 

užitek, či kombinaci dvou různých statků. 

Neoklasickému období předcházelo období klasické ekonomie, které soustředilo svou 

pozornost především na stranu nabídky. To znamená, že je zajímala spíše problematika teorie 

nákladů, akumulace kapitálu, či ekonomického růstu. Ústředními postavami těchto analýz 

byli kapitalisté. 

Po éře klasické ekonomie nastupuje nově ekonomická teorie, která předcházela 

marginalismu. První, kdo formuloval subjektivní teorii hodnoty byl švýcarský matematik 

Daniek Bernoulli pomocí tzv. st.peťerburgského paradoxu, který vysledoval v hazardních 

hrách. Následuje období nazvyné „marginalistická revoluce“. Marginalistické ekonomické 

teorie staví do popředí spotřebitele, který je chápán jako rozhodující se ekonomický subjekt. 

Rozhoduje se dle svých preferencí.    

Je důležité si uvědomit, že neoklasici, stejně jako mnoho jiných ekonomických škol, 

považovali preference za exogenní. Proč zrovna přívlasek exogenní? Můžeme to vysvětlit na 

následujícím příkladě: spotřebitel změní poptávku po statku X například proto, že se změní 
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jeho cena, případně existuje alternativní a plně zastupitelný statek Y, či se změní 

spotřebitelův příjem nebo, což zajímá nás, se změní jeho preference.  

Tato analýza hovoří o tom, že nevíme, jak se v čase změní poptávka po statku X, 

protože neumíme odhadnout, jak se změní preference spotřebitele. Přívlastek exogenní byl 

takto tedy zvolen, protože stojí mimo ekonomickou analýzu. Tyto preference jsou nestabilní 

a vyvíjející se v čase. Přívlastek exogenní nacházíme u Beckera, jehož příspěvek k této 

problematice rozebírám dále.   

 Cílem spotřebitele je vždy maximalizace užitku, na tom se tehdejší ekonomové 

shodovali. Náhled na spotřebitele, jako individua, který vybírá statky tak, aby z jejich 

kombinace měl co největší užitek, se však zkomplikoval po zavedení indiferenčních map. 

Kardinalistická teorie užitku totiž do té doby předpokládala, že užitek je měřitelný. 

Ordinalisté ale pomocí indiferenčních map vnesli na do této problematiky nový náhled, když 

tvrdili, že spotřebitel není schopný užitek změřit, ale je schopný určit, ze které kombinace 

statků bude jeho užitek největší a bude tedy nejvíc vyhovovat jeho preferencím. 

 

2.3.2 Preference podle Garyho S. Beckera 
 
 

Náhled na preference má u Beckera analytický základ jako u marginalistů. Avšak 

Becker prováděl tuto analýzu taky v těch oblastech ekonomického života, kterými se 

ekonomové do té doby příliš nezabývali, nebo se kterými si nevěděli rady. 

Mojmír Hampl, který se zabýval analýzou Beckerovy Teorie preferencí, o něm řekl: 

„Mimoděk tak vytvořil z onoho základu hlavního proudu cosi, co už se do něj nedá 

automaticky zařadit. Beckerův přístup tedy není zbouráním mozaiky ekonomické vědy, ale 

spíše vyjmutím jednoho jejího kamene a postavením mozaiky zcela nové, jejíž ústřední 

dominantou je právě onen vyjmutý kámen. Zřejmě nejzajímavější pokus o vysvětlení dosud 

nevysvětlitelného učinil Becker ve své Teorii preferencí“.13 

 

 

 

                                                 
13  Zdroj  Mojmír Hampl, „Stabilní preference a proměnlivé restrikce– přístup Gary S. Beckera,  
  Politická ekonomie, 3/1999, Vysoká škola ekonomická 
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Rozšiřování preferencí 

 

Gary Becker ve své knize Teorie preferencí rozděluje část celkové zásoby lidského 

kapitálu na osobní a společenský kapitál. 

Osobní kapitál chápe jako relevantní spotřebu v minulosti spolu s dalšími vlastními 

zkušenostmi, které ovlivňují dnešní a budoucí úžitky.14 

Na druhé straně společenský kapitál zahrnuje vliv minulých činů přislušníků referenční 

skupiny a dalších relevantních činitelů na jedincovou sociální síť a kontrolní systém.15  

Pojmy referenční skupina a referenční činitel označují skupinu nebo jednotlivce, 

jejichž (jehož) chování se přislušný spotřebitel prizpůsobuje, buď s ním souhlasí nebo naopak 

mu oponuje.16 

Přikladem typické referenční skupiny je rodina, dalšími příklady mohou být nejbližší 

spolupracovníci, spolužáci, členové party. Referenčním jednotlivcem může být například 

politik, umělec, sportovec, nějaká postava z filmu, knihy. 

Budoucí a současná spotřeba je osobním  společenským kapitálem ovlivňovaná,  užitková 

funkce závisí na zásobě osobního i společenského kapitálu a samozřejmě na statcích, které 

momentálně spotřebováváme. Můžeme si definovat užitkovou funkci: 

 

u= u (xt, yt, zt, Pt, St ), 
 

Statky, které spotřebováváme jsou v naší rovnici xt,yt a zt, Pt je osobní kapitál, St je 

společenský kapitál dané osoby v čase t. 

                 Počítame s předpokladem, že v každé jednotlivé periodě je spotřeba statků 

a zásoba osobního a společenského kapitálu stejná, a nezávisí na čase. Takto definovaná  

                                                 
14  Zdroj  BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630, str.17 

 
15   BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630, str.17 

 
16   KAMENÍČEK J. Lidský kapitál – úvod do ekonomie chování, Karolinum, 2003, 248 s., ISBN 

80-246-0449-3, str.72 
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skupina statků přesahuje běžné zboží, ale zahrnuje vzdělání, reklamu a další prvky 

preferencí, které se v ekonomii za standardní determinanty nepovažují. Jestliže se 

v současnosti rozhodnu změnit spotřebu, moje aktuální rozhodnutí ovlivní můj budoucí 

osobní a společenský kapitál, leč užitková funkce se nemění, mění se jenom hladiny 

jednotlivých užitků. Změna kapitalových zásob v čase způsobuje nestabilitu jednotlivých 

užitkových funkcí, avšak rozšířená užitková funkce uvedená výše je stabilní, protože 

zahrnuje zkušenosti z minulosti a společenské síly.  

Jednotlivci můžou mít odlišné jednotlivé užitkové funkce proto, protože získali, nebo 

zdědili různé úrovně osobního a společenského kapitálu. Proto se i sám Becker spolu 

s Georgem Stiglerem zaměřili na analýzu rozšířených užitkových funkcí. Podle nich, 

užitkové funkce, které se nezměnily v průběhu času a jsou stejné i pro odlišné jednotlivce, 

jsou argumentem pro návykový, společenský a reklamní kapitál17. Šlo jim tedy o obecné 

vysvětlení lidského chování. Becker dospěl k názoru, že osobní i společenský kapitál má 

zásadní význam nejen pro pochopení návyků, ale i pro většinu typů chování v moderním 

světě a pravděpodobně i ve vzdálené minulosti.18 

Současné volby se vždy vztahují na budoucí zásoby, volby a užitky. Vysvětluje nám 

to například situace, kdy se rodič rozhoduje, jestli pošle své dítě na zahraniční pobyt. I když 

ho to bude stát odloučení a finanční obnos, budoucím užitkem může být například 

samostatnost dítěte nebo získání jazykových znalostí .  

Beckerova analýza rozšířené funkce užitku se od tradičních analýz liší v přímé vazbě mezi 

momentálními a budoucími užitky. Rozšířené funkce užitku mohou tvořit stavební kámen 

analýzy blahobytu, která je známá využívaním Paretova optima. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
17   BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630, str.19 
18   BECKER G.S. Teorie preferencí, Grada Publishing, 1997, 345 s., ISBN 80-7169-4630 
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2.4 Investice do lidského kapitálu 

 
Z podnikatelskeho hlediska rozumíme pojmem investování: vynakládaní zdrojů za 

účelem získaní užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období.19 

Obecně rozlišujeme tři základní druhy investic: 

nehmotné:  například nákup know how, investice na vzdělání, výzkum, vývoj 

hmotné:      nebo fyzické 

finanční:  nákup obligací, půjčení peněz s cílem získat dividendu nebo zisk 

 

Velké množství lidské aktivity směřuje k investicím do lidského kapitálu. Investice do 

lidskeho kapitálu předpokládají nárůst peněžních a psychických příjmů do budoucnosti. 

V nasledujících kapitolách uvedu teorii investic do lidskeho kapitálu, jejíž autorem je Gary S. 

Becker. Tato teorie je aplikovaná na podmínky firemního prostředí, jedná se o investice do 

výcviku na pracovním místě, které mají zajistit nárůst efektivity podnikání a současně má mít 

i přínos pro samotného školeného jedince. Tato teorie je obecně uplatnitelná i na podmínky 

školního prostředí. 

 

2.4.1 Beckerova teorie investic do lidskeho kapitálu20 

 

2.4.1.1 Výcvik na pracovním místě 

 

Firma, která  disponuje pracovní silou, může zvýšit její výkonnost vynaložením 

určitých nákladů. Náklady vynaložené na investici jsou například: hodnota výkonu školitelů, 

výuka, kterou provozují spoluzaměstnanci, vybavení pracoviště kvalitními a potřebnými 

pomůckami.  

                                                 
19  Zdroj  SYNEK M. a kol. Podniková ekonomika – 3. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck, 
  2002, 469 s., ISBN 80-7179-736-7, str. 252 
20    Becker, G. (1993): Human Capital, a theoretical and empirical analysis, with    

  special reference to education, 3rd. ed., University of Chicago Press, Chicago                          
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Můžeme si stanovit několik mikroekonomických předpokladů. Prvním z nich je, že 

firma najímá zaměstnance na určitou dobu, na předem stanovenou periodu. Dále 

předpokládáme, že trh práce i trh produktů jsou dokonale konkurenceschopné. Zvýšení 

produktivity zaměstnanců je proto spojené i s rostucími náklady. 

Když se hodnota mezního produktu firmy rovná mzdám, firma, která se snaží 

o maximalizaci zisku je při tomto stavu v rovnováze. Můžeme to vyjádřit jednoduchou 

rovnicí: 

 

MPt = Wt 
 

W se rovná mzdám nebo výdajům a MP se rovná příjmům nebo hodnotě mezního 

produktu. Malé písmeno t nám označuje pořadí příslušného časového období, rovnováha 

závisí na tocích v jednotlivých periodách.  

Jestli zahrneme možnost výcviku na pracovišti a uvědomíme si vazbu mezi 

momentálnimi a budoucími příjmy a stejně tak mezi současnými a budoucími náklady, tak 

nám pak výcvik snižuje momentální příjmy a naopak logicky zvyšuje momentální náklady. 

V takovém případě už naplatí výše uvedená rovnice rovnosti maximální mezní produktivity 

a mzdy. Můžeme to vyjádřit pomocí vzorce pro budoucí diskontovanou hodnotu:    

 

 
 

 

Malé k v naší rovnici představuje výdaje na školení a i je úroková míra. 

Když  počítáme s tím, že firma poskytuje výcvik během nástupního období, výdaje se rovnají 

mzdám a nesmíme zapomenout na výdaje na výcvik. V každém nasledujícím období by 

platila rovnost mezd a výdajů a mezních produktů a příjmů. 

Definujeme si teď novou proměnnou G, která nám zaznamenává rozdíl mezi 

budoucími příjmy a výdaji. Jinak řečeno nám určuje  výnos firmy pocházející z rozšířených 

znalostí a schopností zaměstnanců. 
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Předcházející rovnici můžeme taky přepsat do tvaru: 

 

 
 

Musíme si uvědomit, že proměnná k  nám měří současné výdaje na výcvik, což 

znamená, že nám neměří náklady úplně. Jednoduše řečeno, k nám měří čas, který osoba 

stráví při výcviku, ale nezahrnuje nám čas, který by jsme mohli použít k produkci 

momentálního výstupu. Rozdíl mezi tím, co by mohlo být v čase školení vyprodukováno, to 

nám představuje  MP´0 a mezi tím, co je skutečně vyrobeno MP0,  nám představuje náklady 

nevyužité příležitosti času stráveného výcvikem. Zadefinujeme si novou proměnnou C, která 

nám představuje  součet všech nákladů příležitostí a výdajů na výcvik, když to začleníme do 

předešlé rovnice, dostaneme: 

 

 
 

Z této rovnice můžeme odvodit, že  produkt se bude rovnat mzdám z nástupního 

období, jenom když se G a C budou rovnat, to znamená, když se výnos vyrovná s náklady. 

Tato kapitola nám posloužila jako všeobecný úvod pro školení na pracovišti, v dalších dvou 

kapitolách se budu věnovat obecnému a specifickému výcviku na pracovišti. 
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Obecné školení (General training) 

 

Tento typ výcviku přináší užitek i firmám, které výcvik zaměstnanci neposkytly, 

konkrétně jde o výcvik obecně uplatnitelných schopností. 

Předpokladem je, že firmy, které poskytují tento výcvik, budou mít zvýšený mezní 

produkt svých zaměstnanců. Samozřejmě může tento výcvik vést i ke zvýšení mezní 

produktivity pracovníků i jiných firem. Výnos z takového školení by vznikl ve firmě, která 

by do něho investovala v té době, kdy by její mezní produkt vzrostl více než mzdová sazba. 

Musíme si ale uvědomit, že ve všech ostatních firmách by vzrostly mzdové sazby ve stejné  

míře a stejně by se zvyšoval i mezní produkt, takže v konečném důsledku by firmy zůstali 

bez výnosu. Z toho nam vyplývá, že firmy by mohli poskytovat všeobecný výcvik, ale pouze 

pokud by jim z toho nevznikaly žádné náklady. Vyškolení zaměstnanci by měli tedy tento 

výcvik hradit, protože zvyšuje jejich budoucí příjmy. Absolventi takového výcviku tedy 

nesou břímě nákladů, avšak s vidinou budoucího inkasování jeho výnosu.  

 

Pro případ obecného školení používáme následovné vztahy: 

 

 
 

 

V posledním vztahu, kde nám malé k představuje náklady výcviku, můžeme vidět, že 

mzdová sazba pracovníka, který se zúčastní školení je o tyto náklady nižší. 
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Obrázek 4: Výnosy ze školení v závislosti na věku a výdělcích, případ obecného školení 

 

 
 

Zaměstanec, který neprošel školením by měl dostávat stejnou mzdu a taky jeho mezní 

produktivita a mzda by měly být  konstantní, tuto situaci nám bude představovat přímka UU. 

V počátečném období dojde kvůli školení ke zvýšeným výdajům na výcvik, a proto mají 

zaškolovaní lidé nižší výdělky. Později by však mělo dojít k nárůstu příjmů v důsledku 

hromadění výnosů z investice. Tyto dva jevy: platbu za výcvik a zvyšovaní výnosů z výcviku 

nám vyjadřuje přímka TT, je to křivka výdělků v závislosti na stáří osoby. Tato křivka má 

strmější průběh než analogická křivka, protože v mladším věku rostou mzdy vyšším tempem 

než v pozdějším věku. 
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Specifické školení (specific training) 

 

Tenhle druh školení nám zvyšuje produktivitu ve firmách, které tento výcvik poskytují, 

specializují se na něj. Dokonale specifický výcvik můžeme definovat jako výcvik, který 

nezmění produktivitu absolventů tohto výcviku, pokud by přešli pracovat do jiných firem. 

(citace kamenicek str 33). Jiné důsledky tohto výcviku proti obecnému jsou ve vyšším 

nárůstu mezního produktu. 

Specifický výcvik nezvyšuje produktivitu zaměstnanců u jiných možných 

zaměstnavatelů, a proto náklady spojené s ním nese firma sama. Firma z něj však zároveň 

čerpá výnosy. V dlouhém období předpokládáme, že momentální hodnota výnosů je rovna 

nákladům.  

 

Můžeme to vyjádřit za pomocí rovnice: 

 

 
 

C představuje náklady na výcvik, které byly vynaložené při nástupu. 

MP´0 představuje náklady obětované příležitosti jedince, který tenhle výcvik  absolvoval 

G vyjadřuje současnou hodnotu výnosů 

Wt  mzda v období t 

MPt  mezní produkt v čase t 

W0 je mzda  vyplácená absolventům výcviku 

 

W by se mělo vždy rovnat výdělku, který by mohl jedinec pobírat i v jiné firmě. 

Rozdíl ve střední části rovnice  vyjadřuje výnos z výcviku. 

Výše uvedená rovnice platí za předpokladu, že firmy nesou veškeré náklady ale, 

získavají i veškeré výnosy z výcviku. 
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Obrázek 5: Výnosy ze školení v závislosti na věku a výdělcích, případ specifického školení. 

 

 

 
 

 

Uvedený graf nám analyzuje výnosy v případě specifického školení. Mzda, kterou 

platí zaměstnavatel zaměstnanci behěm specifického výcviku, je na úrovni přímky UU. 

Období specifického výcviku je nalevo od malého t. Z grafu vidíme, že v momentě, kdy je 

školení ukončeno, vzroste mezní produkt přeškoleného jedince a jeho přínos pro firmu  

přenáší nad přímku UU. Příjem, který firma poskytne svému zaměstnanci, je na úrovni 

přímky WW, čímž si firma zabezpečí, že jedinec u něj zůstane pracovat a současně získá čast 

výnosů ze specifického školení. 
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3. Zrod vzdělanostní společnosti21 

 
K prolomení bariér cechovního uspořádaní řemesel dochází v době průmyslové revoluce. 

Vzniká silnější konkurence, změny v rámci ekonomického sektoru začínají novou éru, éru 

průmyslu. 
 

Dominantní role tohoto rychle expandujícího ekonomického sektoru je dána tím, že: 

 

1. Jeho produkce vede k prudkému a dlouhodobému zvyšování produktivity práce 

zaměstnané v zemědělství. 

2. Jeho produkce vede k prudkému a dlouhodobému zvyšování produktivity využití všech 

zdrojů pocházejících z půdy jako výrobního faktoru. 

3. Postupně zaměstnává rozhodující množství práce. 

4. Stává se těžištěm procesu akumulace - průmyslová produkce z podstatné části nachází 

uplatnění právě v sektoru průmyslu, právě v tomto sektoru je i těžiště inovací. 

5. Podstatným způsobem rozšiřuje spektrum lidských potřeb, které jsou ve stále větší míře 

uspokojovány průmyslovou produkcí, tj. výrobky a službami produkovanými průmyslem. 

6. V důsledku všeho předešlého má sektor průmyslu rozhodující podíl na celkové produkci a 

na ekonomickém růstu, jehož podobu určuje samotným charakterem průmyslové produkce. 

(Braudel 1999)22 

 

Dále sledujeme rozvoj osobních služeb, které jsou vázány na sektor průmyslu, éra se 

nazývá postindustriální. Začíná se dbát na zachování a rozvoji lidských schopností, to 

znamená investic do lidského kapitálu. 

 

 

Změny v společnosti  se neustále prohlubují, jejich tempo se stále zrychluje. Stálý 

rozvoj vědy a techniky ovlivňuje i rozvoj ekonomiky jednotlivých zemí. Proto je čím dál tím 
                                                 
21  Zdroj  http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=299 
  Bíla kniha 
 
22   http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=299) 
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více kladený důraz na úroveň a kvalitu vzdělání. Společnost si zakládá na tom, aby využila 

tvůrčí schopnost svých členů. Hospodářská soutěž je čím dál tím více nekompromisnější, 

proto nezůstává nic jiné, jenom být co nejrychlejší v inovacích, to znamená že se změnili 

také nároky na pracovní sílu, která by měla být tvořivá, iniciativní, adaptabilní a flexibilní.  

Podobně jako výše uvedená proměna společnosti v podobě průmyslové revoluce je 

i tato etapa, můžeme ji pojmenovat zrodem společnosti znalostí, významná, ale je omnoho 

rychlejší a univerzálnější. To má za příčinu především rychlý rozvoj informačních a 

komunikačních technologií. Dostupnost neomezeného množství informací mění charakter 

celé společnosti. Potenciál společnosti se využívá nejen pro zdroj ekonomického růstu 

a rozvoje, ale taky na soulad společnosti, na pevnost demokratických systémů. Leč mění se 

sociální struktura společnosti, což vede k různým neshodám a sporům. Rostucí životní 

úroveň neodstráňuje vysokou nezaměstnanost, která mnohokrát zapříčiňuje, že některé vrstvy 

jsou odsouvané na okraj společnosti. Roste i kulturní a etnická rozdílnost, která je 

zapříčiněna neustálým přesunem obyvatelstva, nebo kvůli nespokojnosti se životem ve 

vlastní zemi,anebo například v rámci seznamení se s jinými kulturami.Proto se v rámci 

vzdělání klade důraz na snášenlivost vůči jiným menšinám, rasám, etnikám. Tolerance vůči 

lidem je také přenesena na toleranci a respekt vůči životnímu prostředí, aby si člověk 

uvědomil přímou závislost jeho existence na stavu přírody. 

Demografický vývoj společnosti vykazuje stárnutí populace. V budoucnu bude více 

důchodců, kteří se budou spoléhat na početně menší aktivní populaci. Proto sa státy snaží 

investicemi do dovedností a vzdělání udržet obyvatelstvo v delší pracovní síle. 

Na jedince je vytvářený čím dál tím větší tlak v zaměstnání. Mnohokrát v průběhu 

života mění profesi, přesouvá se mezi výkonem různích rolí, proto je v první řade  kladen 

důraz na obecné vzdělanání, ale samozrejmě nesmíme opomenout i odbornou přípravu. Od 

jedince se dnes očekává tvořivost, vlastní iniciativa, schopnost tímové spolupráce, inovační 

myšlení. Neměl by být pro něj problém, když se ocitne v nestabilním, nejistém prostředí. 

Schopnost flexibility se proto dnes velmi cení. Stejně  jako zvládaní stresových a zátěžových 

situací, když je člověk postavený před rozhodnutí, která si mnohokrát vyžadují rychlé 

a komplexní řešení.  

Proto je dnes kladen vysoký důraz na vzdělání. Protože  člověk, který nemá vlastní iniciativu 

a své vzdělání neoživuje, nemůže zastávat stejné místo ve spoločnosti po celý život. Proto 
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tak, jako vzdělání lidi přibližuje, rozdílná úroveň dosažená ve vzdělání vytváří čím dál větší 

společenské rozdíly. 

Vzdělávací systém může podstatně přispívat ke zvyšování mobility ve společnosti, 

vyrovnávat životní příležitosti, omezovat vytlačování znevýhodněnýh skupin na okraj 

společnosti a tím přispívat k její stabilizaci. Nesmí proto dále reprodukovat existující 

nespravedlivosti v přístupu ke vzdělávání. Poskytnout příležitosti k rozvinutí všech 

schopností každému členu společnosti se stalo základním požadavkem společenským, 

etickým i politickým, a to v celé šíři politického spektra. Znamená paralelní pozornost jak k 

znevýhodněným a zaostávajícím, tak k mimořádně nadaným a talentovaným jedincům.23 

(bila kniha vzdelani str 16 citacia) 

Zajímavý a dosti kritický pohled má na stav dnešní společnosti vědění  rakouský 

germanista, filozof Konrad Paul Liessmann. V centru jeho kritiky stojí úroveň dnešní vědy  

a vzdělání, především humanitních oborů a jejich vyhlídky do budoucnosti. Autorovo 

negativní pojetí dnešních hodnot, které vládnou současnému společenskému dění, je 

komplexním pohledem člověka, který se pohybuje na vysokoškolské půde a ve věde. 

Tato kniha je úzce spjatá s autorem T.W.Adornom, který v 5O. letech přišel s pojmem 

polovzdělané společnosti. Liessmann říká: v současnosti už nejde o jev probíhající na 

pozadí dějin současnosti a doprovázející sociální změny s nimi spojené, ale o řízenou snahu 

učinit vzdělání pouhým nástrojem trhu posuzovaným podle čistě ekonomických kritérií . 

(kniha) 

Liessmann tvrdí, že věda a spolu s ní i vzdělání, rezignují na to, co vytvářely doposud 

a to snahu o poznání a snahu o směřování k pravdě. Říká, že ve vědách je proniknutý pach 

rentability(schopnost přinášet zisk). To by bylo v pořádku například v odvětvích techniky, 

výzkumu, ale toto kritérium je zvláštní pro oblast humanitních věd. Kritizuje pokus reformy 

evropského terciárního vzdělání, která byla započata Boloňským procesem v rocu 1999, více 

o procesu v kapitole o vysokém školství v České republice.  

 

 

 

 

                                                 
23  Zdroj  Bíla kniha vzděláni, str. 16 
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Schéma 1: Schématické znázornění vývoje společnosti z hlediska zvýraznění dvou etap - 

průmyslové revoluce a zrodu vzdělanostní společnosti 
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Zdroj: http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=316 
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3.1 Vzdělávací struktura a systém v České republice  

 

 
Vzdělávání můžeme považovat za celoživotní proces rozvoje vrozených a nabitých 

schopností, jejichž praktické využití má cíl v budoucím profesním a spoločenském uplatnění. 

Vzdělání je považováno za jeden z klíčových aspektů k životnímu úspěchu, lidé s vyšším 

vzděláním mají větší šance najít zaměstnání spojené s vyšší přestiží a příjmem, je vstupními 

dveřmi do vyšších sociálních vrstev a tomu odpovídajícím životním stylem a sociálními 

kontakty. ,,Vzdělání a lidský kapitál umožňující využívat světa informací se postupně staly 

důležitějším předpokladem ekonomického a sociálního rozvoje národů jako všechno  

bohatsví jejich přírodních zdrojů. (Čerych, Koucký, Matějů 1998: 44) Vzdělání není jenom 

cestou k ekonomické prosperitě, lepšímu pracovnímu uplatnění a vyššímu příjmu, ale stalo se 

nástrojem k zlepšení kvality života, součástí životního stylu a hodnotou samou o sobě.  

V zapadních krajinách výška dosaženého vzdělání značně koreluje s příjmem, životní 

úrovní a společenským postavením a přestiží. Za 50 let socializmu v České republice byla 

tato logická souvislost oslabena, význam vzdělání jako cesty k životnímu úspěchu byl 

narušený, hodnota vzdělání jako takého spochybněna. 

Po pádu komunistického režimu se  změnila situace, společnost se začala přibližovat 

k meritokratickému modelu, podle výzkumu ISSP vzrostla korelace mezi dosaženým 

stupňěm vzdělání a příjmem mezi roky 1991 a 1997 z 0,38 na 0,60. (Čerych, Koucký, Matějů 

1998: 45) 

Význam vzdělání pro spoločenské uplatnění se pořád razantně mění. Odpovídajícím 

spůsobem se taky vyvíjí vzdělanostná struktura našé společnosti. Za posledních padesát let se 

výrazně zvýšila vzdělanost, v roce 1950 mělo asi jenom 15% obyvatelstva staršího jak 15 let 

vyšší stupeň vzdělání jako je povinné základní. Na začátku devadesátých let to už byli dvě 

třetiny. (Machonin 2000: 187) Během  devadesátých let se vzdělanost společnosti pořád 

zvyšovala. Jako vidíme v tabulce 1, v současné době má v populaci 15 let a víc 18,3% jenom 

základní vzdělání, 35,4% má střední školu bez maturity, 33,8% je absolventů středních škol 

s maturitou a přibližně 12,4% vystudovalo vysokou školu. 
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Tabulka 1:  Vzdělanostní struktura populace ČR v letech 1993, 2000 a 2009 (v %) 
 
 

Zdroj: http://www.czso.cz 
 

 

 

Vzdělávací systém v České republice vychází z dlouholeté tradice, která sahá do roku 

1774, kdy byla zavedena povinná školní docházka. V dnešní době fungují v České republice 

všechny typy vzdělávání – od předškolního, přes základné, střední, vysoké, postgraduální až 

po celoživotní. 

 

1) Předškolní vzdělávání – předškolní vzdělávání mohou děti absolvovat ještě před 

začatím povinné školní docházky, jako doplněk výchovy v rodině, a to buď v jeslích 

nebo v mateřských školách. Tyto instituce slouží na to, aby se u detí vypěstovali 

základní návyky v učení a taky zajistil sociálny kontakt mezi dětmi. Oboje je důležité 

pro hladký nástup dětí do základních škol. 

 

2) Základní vzdělávání – povinná školní docházka je devítiletá, trvá obvykle od 6 do 

15 let věku dítěte. Děti ji mohou absolvovat na různých typech škol, jako např.: 

 

a) Základní škola (státní nebo soukromá): děti zde absolvují celou devítiletou 

povinnou školní docházku rozdělenou do dvou cyklů.  

b) Gymnázium: v rámci osmiletých nebo šestiletých gymnázií mohou žáci 

dokončit základní vzdělání a plynule pokračovat ve výuce střední úrovně.  

c) Konzervatoř: osmileté taneční konzervatoře umožňují studentům dokončit 

základní vzdělání a plynule pokračovat ve výuce střední úrovně. 

Vzdělání obyvatelstva ve věku 15 let 
a více 1993 2000 2009 

základní a bez vzdělání  27,6 24,1 18,3 

střední bez maturity 38,7 37,3 35,4 

střední s maturitou  25,8 30 33,8 

vysokoškolské  7,8 8,6 12,4 
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d) Speciální škola: děti se zdravotním postižením mohou být integrovány do 

speciálních tříd základní školy, anebo mohou navštěvovat školu speciální.  

e) Zvláštní a pomocné školy jsou určeny pro děti s mentálním postižením.  

 

V posledních několika letech se rovněž experimentálně ověřuje systém domácího 

vzdělávání. 24  

 

3) Střední vzdělávání – jenom žáci, kterí splnili povinnou devítiletou školní docházku 

se mohou ucházet o studium na střední škole. Absolventi středního stupně vzdělání 

mohou získat  

 

a) Střední vzdělání, kdy student po 1 - 2 rocích studia získá vysvědčení o 

závěrečné zkoušce.   

b) Střední vzdělání s výučním listem zakončené po 2 - 3 letech studia 

vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem o odborné 

způsobilosti například v oblasti řemesel. Absolventi těchto oborů obvykle 

již ve vzdělání v klasickém vzdělávacím systému nepokračují a začínají 

pracovat ve vybraném oboru.  

c) Střední vzdělání s maturitou, kdy zpravidla po 4 letech studia získá 

absolvent vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

Střední školy se člení na tyto tři základní typy:  

• Gymnázia 

• Střední odborné školy 

• Střední odborná učiliště 

 

Střední vzdělání mohou studenti získat také na osmiletých, respektive šestiletých 

gymnáziích, na nichž absolvovali již několik ročníků vzdělání základního.25  

 Terciární vzdělávání – terciární vzdělání je vzdělání přímo navazující na úplné střední 

vzdělání s maturitou. Člení se na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. 

                                                 
24  Zdroj  http://www.czech.cz 
25   http://www.czech.cz 
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a) Vyšší odborné vzdělání – vyšší odborné školy jsou spoplatněné, systém 

výuky je téměř totožný se systémem vysokých škol, avšak vztahují se na ně 

některá pravidla středoškolského vzdělávání (prázdniny, fixný rozvrh aj.). 

V denní formě trvá 3 roky vrátaně praxe, u některých dalších oborů jako např. 

zdravotnické obory jde až o 3,5 roku. Studium je ukončeno absolutoriem, 

specifickou zkouškou z vybraných oborů, praktické zkoušky a obhajoby 

absolventské písomné práce – všechno samozřejmě v návaznosti na daný 

obor. Spolu s absolutoriem získavají studenti titul diplomovaný specialista 

(skratka DiS se uvádí za jménem). 

 

b) Vysokoškolské vzdělání – je umožněno všem uchazečům s ukončeným 

úplným středním vzděláním (t.j. s maturitou), kteří úspěšně vykonají  

přijímací zkoušku. 

 

Vzdělání poskytované na českych vysokých školach můžeme členit do třech úrovní: 

 

- ISCED 5B: Toto studium trvá 3 až 4 roky a absolvent získává 

akademický titul  „bakalář“ (označení Bc., BcA.).   

 

- ISCED 5A: Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž 

součástí je  obhajoba diplomové práce.  Konkrétní akademické tituly (např. 

Ing., MUDr. apod.) jsou ovlivněny charakterem jednotlivých studijních 

programů. Absolventi magisterských studijních programů s akademickým 

titulem „magistr“ (Mgr., MgA.) mohou rozšířit své vzdělání a vykonat státní 

rigorózní zkoušku (získávají tituly např. JUDr., PhDr., RNDr. apod.).  

 

- ISCED 6: Jedná se o 3 až 4letý doktorský studijní program určený 

absolventům magisterských studijních programů. Po ukončení studia státní 

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce získává absolvent 

akademický titul „doktor“ (např. Ph.D., Th.D. apod.).(stramgate) 
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Obrázek 6: Schéma vzdělávacího systému České republiky 
 

 
 

 
Zdroj: 
http://www.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/euroguidance/cz/vzdelavaci_system_2006.pdf 
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3.2 Terciární vzdělání jako investice do lidského kapitálu 
 

 
            Hodně let se vede v České republice diskuse, jestli je rozpočet vysokých škol 

dostateční pro rozvoj společnosti a ekonomiky. Víme, že vzdělání jako investice do lidského 

kapitálu je vhodnou akumulací kapitálu. 

             V porovnání se světem máme o hodně nižší podíl  soukromých zdrojů, pomocí 

kterých jsou veřejné vysoké školy financovány. Proto se nám črtá otázka, jestli můžeme 

vysokoškolské vzdělání i nadále chápat jako veřejnou službu, anebo je potřebné změnit tuto 

koncepci a zamyslet sa nad otázkou, jestli je vysokoškolské vzdělání akumulací lidského 

kapitálu, přičemž zhodnocení vytváří společnost a jedinec. Z tohto hlediska by sme mohli na 

terciárne vzdělání nazírat jako na proces investičních strategií různých podnikatelských 

subjektů. 

               Podle Josepha E. Stiglitza není vzdělání čistým veřejným statkem, ale (především 

jestli analyzujeme terciární vzdělání) veřejně poskytovaným soukromým statkem. Podle něj 

jde o také statky, kde při zvýšení počtu spotřebitelů musíme počítat s vysokými 

spoločenskými a individuálními náklady. Jestli  si představíme mezní náklady na jednoho 

spotřebitele, nemusí být příliš odlišné od průmerních nákladů. Proto se snaží vláda zabránit 

tomu, aby sa stalo vzdělání přístupné jenom bohatým skupinám obyvatelstva. 

                Situace se vzděláním byla za komunizmu úplně jiná. Vzdělání bylo považováno za 

čisto veřejný statek. Odpovědel tomu požadavek, že rozdíly v příjmech byli minimální, 

a v celoživotní kumulaci lidského kapitálu nulové.26 Panoval názor, že jestli téměř všechny 

náklady na vzdělání nese stát, bylo by zvláštní, kdyby z něj těžil jedinec vysokým příjmem. 

Doplňoval to argument: vystudovali za dělnické peníze, ať to tedy společnosti svoji prácí 

vrátí. Dbalo sa i o to, aby každá koruna, která byla investována do vzdělání nebyla vložena 

zbytečne, například i tím, že by jedinec nepracoval v oboru, který vystudoval, anebo naopak, 

že by si nenašel práci v oboru, pro který získal kvalifikaci. 

Po pádu komunizmu došlo k revoluci z hlediska výnosnosti vzdělání. Velká změna 

nastala taky v příjmech jednotlivce, změnilo se využití vzdělání a mzdy přestali být stláčány 

směrem dolů komunistickou ideologií. V ekonomiii to znamenalo v skratce přechod od 

uzatvorené, rřízené ekonomiky k ekonomice otevřené, tržní. 

                                                 
26  Zdroj  MATĚJŮ P. České vysoké školství na križovatce, Sociologický ústav Akademie věd  
  ČR, 2005, 261 s., ISBN 80-7330-072-9, str. 10 
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Současný systém investic do vysokoškolského vzdělání směruje k západnímu modelu, 

kde investice do znalostí a vzdělání patří k těm nejvýnosnejším. 

V rámci investic se řeší dvě zásadní věci: rovný přístup k vysokoškolskému vzdělání 

a dostatečné množství prostředků, které zajistí kvalitní výuku. Tyto dvě věci jak by se mohlo 

zdát se mohou navzájem vylučovat. Jestli chceme zabezpečit kvalitní výuku, potřebujeme na 

to dostatek finančních prostředků, které můžeme například získat zavedením školného. 

Avšak jestli zavedeme školné, může se stát, že omezíme přístup ke vzdělání méně majetným. 

Objevují se řešení, jak řešit tyto problémy s investicemi současně. Hodně autorů se odvolává 

na práce Miltona Friedmana, v nasledujícím odseku, citovaném z jeho knihy Kapitalizmus 

a svoboda zdůvodňuje, proč je rozdíl v investicích do lidského kapitálu (vzdělání) a do 

fyzického kapitálu: 

 

"Kdyby byl kapitál pro investování do lidských bytostí k dispozici tak pohotově jako pro 

investování do fyzických aktiv - ať už prostřednictvím trhu nebo přímými investicemi 

zainteresovaných jednotlivců, jejich rodičů nebo sponzorů - výnosová míra by měla v obou 

těchto oblastech tendenci vyrovnávat se. Kdyby byla vyšší u neživého kapitálu, byli by rodiče 

stimulováni pořizovat takový kapitál pro svoje děti a nikoliv investovat odpovídající obnos do 

jejich odborné výchovy a naopak. Ve skutečnosti však existuje značné množství empirických 

důkazů, že výnosová míra investic do vzdělání je mnohem vyšší než výnosová míra investic do 

lidského kapitálu. Tento rozdíl naznačuje existenci nedostatečného investování do lidského 

kapitálu. Toto nedostatečné investování do lidského kapitálu pravděpodobně odráží 

nedokonalost trhu kapitálu. Investice do lidských bytostí nemohou být financovány za 

stejných podmínek či stejnou lehkostí jako investice do fyzického kapitálu."27  

 

 

 

 

 

Sám Friedman navrhl řešení, jak by mohli vypadat investice do vzdělání a dodrželi by se 

podmínky rovnýho přístupu a kvalitní výuky: 

                                                 
27  Zdroj  http://www.libinst.cz/etexts/friedman_kapitalismus.pdf 
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"Žádoucím cílem není přerozdělovat příjmy, ale dosáhnout toho, aby byl kapitál přístupný za 

srovnatelných podmínek pro investice do lidského a fyzického kapitálu. Jednotlivci sami by 

měli nést náklady investování a dostávat odměnu. Tržní nedokonalosti by jim neměly 

překážet v investování, pokud jsou ochotni nést náklady. Jeden ze způsobů, jak může vláda 

tohoto výsledku dosáhnout, spočívá v investování do podílu na základním kapitálu člověka. 

Vládní orgán by mohl nabídnout financování či pomoc při financování vzdělání jakéhokoliv 

jednotlivce, který by splňoval určité minimální požadavky na kvalitu. Mohl by poskytnout 

určitý omezený roční obnos pro omezený počet let za předpokladu, že by tyto prostředky byly 

použity na zajištění výchovy uznávanou institucí. Jednotlivec by zase souhlasil s tím, že 

zaplatí vládě každý rok v budoucnu za každých 1000 USD, které od ní dostal, určité procento 

svých výdělků, převyšujících vymezený obnos. Tyto platby by mohly být snadno spojeny s 

platbami důchodové daně a představovaly by tak minimální dodatečné náklady. Základní 

obnos by měl být stanoven na úrovni odhadovaných průměrných výdělků bez odborné 

přípravy, zlomek splácených výdělků by měl být určen tak, aby se projekt financoval sám. 

Takto by ve skutečnosti nesli jednotlivci, kterým by se vzdělání dostalo, celé náklady sami. 

Investovaný obnos by byl jediný způsob, jak by vláda odbornou přípravu financovala, a za 

předpokladu, že by vypočtené výdělky odrážely všechny podstatné výnosy a náklady, měla by 

svobodná volba jednotlivců tendenci produkovat optimální objem investic." 28 

 V mnoha zemích začínají být uplatňované myšlenkové koncepty Friedmana.  

Začátky položil experimentátorský projekt Yaleské univerzity, austrálský systém HECS-

HELP investic do vzdělání nebo například systém ´MyRichUncle´, který představuje systém 

soukromých půjček v USA. V rámci těchto programů se ukázalo, že se nejedná 

o vylepšování systému půjček, ale jde o princip přenesené ceny. Tento princip, jestli se 

zaměříme na terciární vzdělání, můžeme zhrnout nasledovně: 

a) vysoká škola je ten, kdo poskytuje (prodává) systém vzdělávacích služeb a je tedy 

i základním věřitelem 

b) tým, kdo kupuje takto poskytované služby je student. Platí za to například odváděním 

určité částky ze mzdy po absolvování studia. Po překročení určité hranice mzdy 

odvádí stanovenou částku počas stanovené periody. 

                                                 
28  Zdroj  http://www.libinst.cz/etexts/friedman_kapitalismus.pdf 
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Mezi ty, kteří se v současnosti zabývají tematikou investic do terciárního vzdělání patří 

např. N.Barra a M.Palacios .                                                                                        

 Na základě problematiky  terciárního vzdělání jako investice do lidského kapitálu 

vznikají v České republice různé odborné skupiny. Můžeme si uvést například R. Valenčíka, 

každý rok se koná konference na téma Lidsky kapitál a investice do vzdělání, návratností 

investic do vzdělání se zabývali ekonomové na CERGE-EI( Munich, Švejnar). I mezi 

studenty se objevují práce, které přispívají k rozvoji investic do vysokoškolského vzdělání.       

Na závěr této kapitoly se budu zabývat externalitami vzdělání. Obecně externalita 

znamená ´´činnost, která kladně nebo záporně ovlivňuje jiné subjekty, aniž tyto za to musí 

platit nebo jsou odškodňovány. Externality vznikají tehdy, když se soukromé náklady nebo 

přínosy neshodují s náklady nebo přínosy celé společnosti´´29  

Nejčastěji uváděné externality vzdělání zahrnují kvalitní občanství, politickou stabilitu, 

komunikační dovednosti, právní chování, rozvoj  kulturní úrovně, kvalitní trávení volného 

času a určitý zdravotní standard( BLAUG, MARK: An Introduction to the Economics of 

Education. Harmondsworth: Penguin Books, 1970). V literatuře se vzdělání uvádí  jako 

pozitivní externalita, vyšší vzdělání zvyšuje většinou apel na zdravotní pěči , co se může 

projevit v délke života. 

Podle W.W. mcMahona existují nasledovné externality terciárního vzdělání: 

•  Obecně vyšší kvalita společenského života, což se projevuje např. v dobře fungující 

demokratické společnosti, nižší míře kriminality;  

• Výkonnější ekonomika;  

• Větší rozsah veřejně zabezpečovaných statků, které mohou být zaplaceny z daní 

dodatečně vybraných z vyšších mezd osob s vyšším vzděláním.   

 

 

 
                                                 
29  Zdroj  MACÁKOVÁ L. Mikroekonomie, MELANDRIUM, 2003, 265 s., ISBN 80-86175-38-3 
  str. 268 
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Obrázek 7: Výhoda vysokoškoláků jednotlivých zemí OECD v roce 2006 proti průmerné 

mzdě 

 

Z grafu můžeme vidět, že největší výhodu mají studenti z Portugalska, Česká 

republika patří taky ke krajinám, v kterých mají absolventi terciárního vzdělání o dost vyšší 

příjem oproti průmerné mzdě..  
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3.3 Analýza vysokoškolského vzdělání v České republice 

 

Česká republika je v rámci evropského prostoru zapojena do tzv. Boloňského 

procesu. Ten má název na základě konference v Boloni. 

Konferenci v Boloni předcházeli oslavy 750. výročí založení Sorbonnské univerzity. 

V roce 1998 se tady zišli představitelé Itálie, Neměcka, Francie a Anglicka a podepsali tzv. 

Sorbonnsku deklaraci, která si dala za cíl: 

Budovat “Evropu znalostí” jako v současné době široce uznávaný a nenahraditelný 

faktor sociálního a lidského růstu, soustředit se na cíl posílit mezinárodní 

konkurenceschopnost evropského systému vysokého školství a získat jistotu, že systém 

evropského vysokého školství je v celosvětovém měřítku tak přitažlivý, jak odpovídá 

mimořádným kulturním a vědeckým tradicím tohoto kontinentu .. 30 

  V 1999 se konference v Boloni  zúčastnilo 29 evropských zemí, později to už bylo 46 

zemí, co značí skutečně vysokou účast, jednotlivé krajiny tvoří Evropský prostor 

vysokoškolského vzdělání (EPVV) . 

Hlavní cíle tohoto procesu jsou : 

• vytvoření trojcyklové struktury vysokoškolského studia  - bakalářský, magisterský 

a doktorský. 

• Zajištění kvality vysokoškolského vzdělání- uznáni kvalifikace a délky studia31 

 

Strukturování do třech cyklů už u nás proběhlo, tak jako  zavedení Evropského 

systému  kreditů- European credit transfer system – ECTS a taky zavedeni Dodatku 

k diplomu, který je dvoujazyčný, bezplatný a automatický. Evropský systém kreditů se stal 

prostředkem pro vyjádření studijní zátěže a zároveň nástrojem podpory všestranné studentské 

mobility, čímž mimo jiné naplnil potřebu prostupnosti do dalších forem vzdělávání a 

podpořil evropskou spolupráci v udržování kvality vysokoškolského vzdělávání a v 

neposlední řadě také konkurenceschopnost absolventů evropských vysokých škol na 

národním, evropském i globálním trhu práce.32 

Konkretní informace o struktuře vysokoškolského studia je v kapitole 3.1. . 

                                                 
30  Zdroj  www.radavs.cz/prilohy/REFDEFVE.doc) 
31   http://www.icm.cz/bolonsky-proces-jeho-budoucnost-do-roku-2020 
32   http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyrocni_zpravy/VZ_MSMT_2007_I_dil.pdf 
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V České republice existuje Bílá kniha, která představuje koncepci celého školství 

a zaměruje  se taky na strategickou část. Je v ní  kapitola věnovaná i strategii a rozvoju 

vysokých škol. 

V školním roce 2007/2008 studovalo na veřejných a soukromých školách 344 180 

studentů. Počet veřejných vysokych škol byl 26, dohromady bylo vysokých škol 68.  

Soustavu vysokých škol doplňují v České republice dvě státní vysoké školy, Policejní 

akademie České republiky v Praze a Univerzita obrany v Brně. Z veřejných škol je 24 

univerzitního typu, obě státní mají taky status univerzity. Státní vysoké školy jsou v 

kompetenci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

Na veřejných vysokých školách studovalo v roce 2005/06 celkem 265 460 studentů, v 

roce 2006/07 došlo k nárůstu na 285 111 studentů a v roce 2007/08 již 303 731 studentů. Na 

soukromých vysokých školách byl počet studentů v roce 2005/06 celkem 24 645, v roce 

2006/07 vzrostl na 31 698 a v roce 2007/08 studovalo na soukromých vysokých školách 40 

939 studentů. Meziroční nárůst celkového počtu studentů oproti předchozímu akademickému 

roku dosahuje u veřejných vysokých škol v roce 2007/08 cca 6,5 %, zatímco v roce 2006/07 

byl téměř 7,5 %. U soukromých VŠ dosáhl meziroční nárůst počtu studentů 29 %. 33 

Z obrázku je zjevné, že majoritní část bakalářských a magisterských studijních 

programů tvoři věková skupina 21- 24 let. Můžeme tedy pozorovat tendeci nárustu studentů 

počas jednotlivých let. 

Obrázek 8: Počet studentů celkem, poprvé zapsaní a absolventi veřejných a 

soukromých vysokých škol v letech 2005-2007 

 
                                                 
33  Zdroj  http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyrocni_zpravy/VZ_MSMT_2007_I_dil.pdf 
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Zdroj: www.msmt.cz/ 

 

Obrázek 9: Věková struktura studentů bakalářských a magisterských studjních programů (v 

jednotlivých akademických letech) 

 

 

 

Z obrázku můžeme vidět tendenci rostoucího počtu studentů, zatímco v školním roce 

2005/2006 jich bylo 289838 v školním roce 2007/2008 jich bylo už o 54 342 více. V školním 

roce  2007/2008 bylo poprvé zapsaných 78 064 studentů, co je o téměr 10 000 víc jako před 

třema lety. 

Významným způsobem se také zvyšuje počet studentů cizinců studujících na českých 

vysokých školách. Ti v roce 2005/06 již při počtu 21 tis. představovali 7,2 %, v roce 2006/07 

to bylo 7,6 % a v roce 2007/08 již 8 % studentů (27 580). Tento nárůst je zřejmě způsoben 

postupným rozvojem mezinárodní spolupráce vysokých škol, a to jak v oblasti přijímání 

cizinců v rámci projektů rozvojové pomoci, tak především na základě uzavírání bilaterálních 

smluv či v rámci podpory příslušníků krajanských komunit a dalších programů.  

 

Studijní programy 

 

Ve většine vědných oblastí je struktura studijních programů třístupňová. Zákon 

umožňuje rozhodnout Akreditační komisi o neděleném   magisterském programu když si to 
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povaha studia vyžaduje, neděleným programem je například lékářství, farmacie a jiné. 

Všechny formy programů jsou akreditovány ve formě prezenční, distanční anebo 

kombinované, která je spojením tradičního a distančního systému výuky. 

 

3.3.1 Financování Českého vysokého školství 

 

Veřejné vysoké školy mají nárok na státní dotaci. Tyto peníze by měli být využity na 

akreditaci nových studijních programů, programy celoživotního vzdělávání, na 

veděckú,výskumní, uměleckou a tvůrčí činnost. Ze zákona plyne, že veřejné vysoké škole 

může být poskytnuta dotace na ubytování a stravováni studentů. 

Pro výši dotací je  rozhodný dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, dlouhodobý 

záměr vzdělávací  a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké  a  další tvůrčí činnosti pro 

oblast vysokých škol vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho 

každoroční aktualizace, typ a finanční  náročnost akreditovaných studijních programů a 

programů celoživotního vzdělávání, počet  studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a 

vědecké nebo výzkumné, vývojové, umělecké  a další tvůrčí činnosti a její náročnost.34  

Od roku 1999 se poskytování dotací vysokým školám uskutočňuje na základě ´Zásad 

pro poskytování dotací veřejným vysokým školám ´. 

Soukromé vysoké školy mají pouze možnost získat dotaci, ze zákona vyplývá, že stát 

nemá povinnost dotaci poskytnout. Jedným ze zdrojů jak získat finance pro soukromou školu 

je vybíraní školního.  

 

Situace je jiná vzhledem na veřejní vysokou školu: 

 

Zákon neumožňuje veřejným vysokým školám vybírat „školné“ s výjimkou poplatků 

za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, poplatků za studium 

absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském 

nebo magisterském studijním programu (nejde-li o studium v navazujícím magisterském 

studijním programu nebo o souběh studijních programů) a poplatků za studium v 

                                                 
34  Zdroj  www.radavs.cz/prilohy/REFDEFVE.doc 
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bakalářském nebo magisterském studijním programu, které o více než jeden rok překročilo 

standardní dobu studia.35 

 

Dnešní systém státního financováni  veřejných vysokých škol  je rozdělen na investiční 

a neinvestiční dotace. Ako příklad uvádím rozložen dotací v letech 2003- 2008: 

 

Tabulka 2: Celkové výdaje na veřejné vysoké školy včetně výdajů na koleje a menzy 

 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

            

Celkové výdaje na veřejné vysoké školy včetně výdajů na koleje 

a menzy1) 
            

  Výdaje na vysoké školy celkem   
18 850 

377  

20 763 

642  

24 615 

888  

27 673 

550  

29 840 

275  

30 371 

800 

  

v t
om

 

 neinvestiční výdaje     
15 743 

820  

17 719 

587  

20 246 

630  

22 721 

297  

24 662 

764  

25 445 

514 

   investiční výdaje     
3 106 

557  

3 044 

055  

4 369 

259  

4 952 

252  

5 177 

511  

4 926 

286 

  

v %
  neinvestiční výdaje     83,5%  85,3%  82,3%  82,1%  82,6%  83,8% 

   investiční výdaje     16,5%  14,7%  17,7%  17,9%  17,4%  16,2% 

Podíl výdajů na veřejné vysoké školy z celkových výdajů na 

školství, z rozpočtu MŠMT a podíl na HDP 
            

  Podíl výdajů na VŠ z kapitoly 333-MŠMT   20,8%  21,7%  24,0%  25,0%  24,2%  25,4% 

  Výdaje na školství celkem v mld. Kč2),3)   114,2  121,3  128,6  141,2  151,6  149,8 

  Podíl výdajů na VŠ na celkových výdajích   16,5%  17,1%  19,1%  19,6%  19,7%  20,3% 

  HDP v běžných cenách v mld. Kč   
2 

577,6  

2 

812,8  

2 

982,2  

3 

218,7  

3 

533,6  

3 

705,7 

  Podíl výdajů na VŠ v % HDP   0,7%  0,7%  0,8%  0,9%  0,8%  0,8% 

Výdaje na veřejné vysoké školy podle funkčního třídění             

  Celkem     
18 850 

377  

20 763 

642  

24 615 

888  

27 673 

550  

29 840 

275  

30 371 

800 

                                                 
35   www.radavs.cz/prilohy/REFDEFVE.doc 
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  Činnost vysokých škol     
14 669 

699  

16 563 

709  

19 628 

945  

22 337 

116  

23 896 

149  

24 360 

991 

  Vysokoškolské koleje a menzy   
815 

910  

812 

027  

651 

419  

205 

437  

203 

865  

222 

664 

  Výzkum a vývoj     
3 270 

176  

3 282 

213  

4 171 

199  

4 761 

132  

5 323 

507  

5 456 

632 

  Záležitosti vzdělávání jinde neuvedené   5 304  5 179  5 355  6 809  3 916  4 565 

  Vzdělávání národnostních menšin   x x x x 751  2 229 

  Vzdělávací akce k integraci Romů   x x x x 739  330 

  Mezinárodní spolupráce     –  –  47 679  
234 

769  

278 

468  

195 

241 

  Protidrogová politika   219  420  360  –  336  – 

  Prevence kriminality     780  520  420  464  240  582 

  Humanitární a rozvojová zahraniční pomoc   88 290  99 574  
110 

512  

127 

823  

132 

305  

128 

565 

 

Zdroj:  www.uiv.cz 

 

Z tabulky plyne, že dotace poskytovaný vysokým školám rostou, procentualni podil z HDP 

se pohybuje od 0,7 % do 0,9 %, co byl největší podíl v roce  2006. 

Výdaje na veřejné vysoké školy se zvyšují, co předpokladá větší možnosti pro jejich rozvoj. 

V roce 2003 byli výdaje ve výši 18 850 377 , v minulém roce to bylo 30 371 800, co je téměř 90% 

nárust. 

Obrázek 10: celkové výdaje na terciární vzdělání, procentualní podíl z HDP vybraných zemí 
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Reforma terciárního vzdělávaní 

 

Reforma se týká zvýšení efektivity vzdělávaní, zvýšení dynamiky rozvoje  českého 

vysokého školství a zabezpečení rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání. 

Podklad pro reformu se nachází v Bílé knize vzdělávaní. Ministerstvo školstva, mládeže 

a tělovýchovy předložilo tenhle plán odborníkům z OECD a těm, který se zabývali reformou 

v jiných krajinách. Na stránkách MŠMT se uvádí, že výsledky  auditu budou zveřejneny letos 

v říjnu . 

Na počátku září bude zveřejnen výskum mezi akademickými  pracovníky ohledně 

reformy terciárního vzdělání. Současně se plánuje i výskum mezi studenty, a stejně mezi 

absolventy vysokých škol. Tyto výskumy jsou finančne náročné a proto chce MŠMT čerpat 

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

 

Hlavními body reformy jsou: 

• Autonomie a správa vysokých škol 

• Řízení vysokých škol 

• Proces akreditace a hodnocení kvality 

• Financování vysokých škol 

 

Změny budou provedeny novelou zákona o vysokých školách, ministerstvo si dalo za 

cíl vytvořit nový zákon, který by vymezil působnost, charakter a rolu všech institucí, které se 

na terciárním vzdělání podílejí. 

Ještě má v plánu rozdělit charakter a působnost univerzitních a neuniverzitních institucí. 

 

3.3.2  Náklady  vysokoškolského vzdělání 

 

Náklady  vysokoškolského studia si můžeme rozdělit na přímé a nepřímé, bližší 

specifikaci nám ještě přinese rozdělení na soukromý a obecný charakter investic. Pro 

pochopení uvedu příklady jednotlivých nákladů. Porovnáváme dvě skupiny: pracujících 

středoškoláků a studujících vysokoškoláků. 
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Do soukromých přímých nákladů zahrňujeme výdavky spojené s koupou studijních 

materiálů, různorodé poplatky  (například jestli přesáhneme standardní délku studia). Jestli 

navštěvujeme soukromou školu, tak do těchto výdavků zahrňujeme platbu školného.  Jak sem 

už v úvodu uvedla, protože porovnáváme tyto dvě skupiny, nezahrňujeme sem výdavky 

spojené s dopravom, ubytováním a stravou atd., protože ty jsou přibližně v stejné výši u 

oboch skupin. 

K nepřímým soukromým nákladům zařazujeme tzv. výdělky obětované příležitosti. 

Je to výše mzdy, o kterou takřečeno vysokoškolský student příchází počas let svého studia, 

a naopak pracující středoškolák v jeho věku jich získává. Tyto náklady jsou aktuální dotuď, 

pokuď se vysokoškolák nezaměstná, nemá uzavřenou pracovní smlouvu. Vysokoškolský 

student tedy přichází o zisky, které sú závislé na čase, který stráví učením a sezením na 

vyučování. Na nepříme náklady mají vlyv taky demografické ukazatele, jako například věk, 

pohlaví, které jsou u prřímých nákladech zanedbatelné. 

Nákladovost studia se liší při studentech soukromých vysokých škol, protože do nich 

musíme zahrnout náklady na školné, co dost zásadně mění finanční náročnost studia 

v porovnaní se soukromou vysokou školou. Dle ČSÚ sa průměrné ročné školné pohybuje 

kolem 50 000 Kč, to znamená, že  v průbehu standardního 5tiletého studia to činí 250000 Kč. 

Obrázek 11: porovnání nákladů studenta veřejné a soukromé vysoké školy 

 

Zdroj: http://www.stratif.cz/attachments/doc92/kapitola1_2.pdf 
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Graf uvedený  výše, který pochází z roku 2004, konkrétně se týče výskumu, který byl 

dělaný mezi studenty prvních ročníků pod vedením Doc. PhDr Petr Matejů, Ph.D., 

zanalyzoval náklady na veřejných a soukromých vysokých školách. Vidíme, že celkové 

náklady na soukromých školách jsou téměř tři krát vyšší v porovnání s veřejnou vysokou 

školou. Rodičovský příspěvek je taky vyšší v porovnání s příspěvkom rodičů na studium 

veřejné vysoké školy. Jako si můžeme všimnout, student vysoké školy získává během studia 

i jiný příjem a to je jeho vlastní výdělek. Vyšší náklady na studium soukromé vysoké školy 

mají pravdepodobně  za následek to, že tento student je nucen být výdělkovo činnější, než 

student veřejné vysoké školy. 
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4. Návratnost investic do vysokoškolského studia 

 
 

Z ekonomického hlediska je těžké kvantifikovat investice do lidského kapitálu. 

Problém je v tom, že na základě jakých proměnnych chceme výnosnost odhadnout, ale i to, 

že většinu těchto proměnných odhadujeme na základě jiných proměnných. 

Ekonomie nám ale nabízí nástroj, kterým můžeme tyto investice kvantifikovat. Jde 

o tradiční nástroj, o míru výnosnosti –ROI . Používáme ho jako ukazatel, který nám ověří, 

jestli se daná investice vyplatí, jestli je teda dostatečná míra její výnosnosti. Může nám být 

odpovědí na efektivní alokaci zdrojů. V posledních letech roste zájem o investice a jejich 

návratnost i v řade politiků, protože výdaje na vysoké školství  pořád narůstají díky 

narůstajícímu počtu studentů. Jeden z argumentů, proč přesunout platbu taky na 

vysokoškolského studenta je, že sám bude v budoucnu profitovat, dostane se mu jeho 

soukromé návratnosti.  

Je nutné rozlišit soukromou, společenskou a fiskální mírou návratnosti investice do  

vzdělání: soukromá míra návratnosti investice do vzdělání bude zahrnovat na straně nákladů  

soukromé náklady studenta na vzdělání, na straně výnosů potom výdělky po zdanění.  

Společenská míra návratnosti investice do vzdělání bude zahrnovat na straně nákladů 

všechny náklady na vzdělání, na straně výnosů potom hrubé výdělky plus externality (ty je 

ovšem těžké odhadnout peněžně, proto obvykle zůstáváme u hrubých mezd). Případné školné 

je pro kalkulaci společenské návratnosti investice do vzdělání pouze transferem, pokud 

existuje podpora vzdělání státem a je větší než školné. Fiskální míra návratnosti investice do 

vzdělání zahrnuje náklady a výnosy, které vzniknou státu v souvislosti s podporou 

vysokoškolského vzdělání.36  

Míru návratnosti investice do vzdělání si můžeme vyjádřit na základe Beckerove 

teorie investic do lidského kapitálu (konkrétně výcvik na pracovním místě) protože 

z ekonomického hlediska je vzdělávací činnost firem i vysokých škol stejná. 

                                                 
36  Zdroj  http://(nb.vse.cz/~urbanek/VF308/060407LecturePresentation.ppt 
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Primárne budeme vycházet ze vzorce výnosnosti investice: 

 
 

Proměnná Yj nám představuje tok reálních výnosů v průbehu jednotlivých j-tých 

období.Vzorec nám představuje součet čisté hodnoty současných výnosů, který je 

diskontovanej tržní diskontní sazbou i. 

Ak si nadefinujem další proměnnou X, a stejně  vypočteme současnou hodnotu 

výnosů z této aktivity PV(X), můžeme si vyjádřit současný přínos z aktivity Y. 

 
 

Přímou závislost nákladů a návratnost investice nám vyjadřuje rovnica upravená na tvar: 

 

 
 

 

C = Xo-Yo, kj = Yj – Xj, pro j = 1…..n. 

Celkový výnos z aktivity Y nám představuje proměnná R. 
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U výpočtu návratnosti investic můžeme použít i skrácenou metodu výpočtu: 

 

 
 

V příslušném vzorci nám AE představuje průměrné výdělky na i-té respektive j-té 

úrovní vzdělání, S je doba vzdělání.37   

V literatuře nalezneme ještě plnou metodu,  Mincerovu metodu, která představuje 

metodu funkce příjmů. do této funkce jsou zahrnuty různé modifikace jako pohlaví, výdělky 

rodičů atd. 

 

U každé kalkulace z výše uvedených metod se potkáváme s následovními problémy: 

• Měření výnosů vysokoškolského vzděláni 

• Měření nákladů vysokoškolského vzdělání 

• Problém s dobou využití lidského kapitálu, s odhadem diskontní míry 

 

 

4.1  Výpočet soukromé návratnosti investic do vysokoškolského studia 

v letech 2005 až 2008 

 

Pro výpočet budu potřebovat průměrnou mzdu vysokoškolsky a průměrnou mzdu 

středoškolsky vzdělaného člověka. Budu vycházet ze standardní doby trvání 

vysokoškolského studia, co představuje v podmínkách České republiky dobu 5ti let. Údaje o 

průměrných mzdách jsou zpracovány z www.czso.cz.38 

                                                 
37  Zdroj  http://nb.vse.cz/~urbanek/VF308/060407LecturePresentation.ppt 

 
38  Zdroj  www.czso.cz  
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 Tabulka 3: Průměrná mzda v Kč podle dosaženého vzdělání 

 

Rok Dosažené vzdělání Průměrná mzda v Kč 

2005 střední s maturitou 22 267 

  vysokoškolské 36 788 

2006 střední s maturitou 23 455 

  vysokoškolské 39 470 

2007 střední s maturitou 25 118 

  vysokoškolské 42 472 

2008 střední s maturitou 26 763 

  vysokoškolské 45 566 

  

Z tabulky je vidět, že rozdíl mezi mzdou vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaného 

jedince se neustále zvětšuje. Kým v roku 2005 vydělal vysokoškolsky vzdělaný jedinec 

36 788 Kč,v minulém roce si už vydělal 45 566 Kč, co je nárůst zhruba o 20 %. V roce 2008 

si občan se středním vzděláním s maturitou vydělal o 42% méně, než vysokoškolsky 

vzdělaný zaměstnanec. 

 

Pro hrubý nástin návratnosti investic jsem si zvolila zkrácenou metodu, výpočet 

provedu pomocí vzorce: 

 

 

rpříslušný rok =ln(průměrný mzda vysokoškolsky vzdělaného jedince)-ln(průměrná mzda středoškolsky vzdělaného jedince) 

                                            doba vzdělání 
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Tabulka 4: Návratnost investic 

 

Rok Návratnost investic Návratnost investic v % 

2005 0,090018138 9 

2006 0,104088721 10,41 

2007 0,105048774 10,5 

2008 0,106431664 10,64 

 

Z výsledků můžeme vidět, že soukromá návratnost investic stoupá v průběhu 

jednotlivých let. Tento fakt potvrzuje hypotézu, že investice do vzdělaní je vzhledem k její 

finanční návratnosti výhodná. Nesmíme opomenout taky nefinanční výnos plynoucí z dané 

investice, v podobě dosažených schopností a kvalitnější úrovně života. Jde tedy především o 

individuální psychické obohacení jedince. 

Výsledek můžeme porovnat s výsledky OECD, jako příklad uvádím dostupná data  

pro rok 2002: 

Tabulka 5: Návratnost investic v jednotlivých regionech světa39 

 

Region 

Společenská návratnost Soukromá návratnost 

Primární     Sekundární     Terciární Primární     Sekundární     Terciární 

Asie 16,2                 11,1                 11 20                      15,8                18,2 

Evropa/Stř.východ/S

ever.Afrika 15,6                  9,7                  9,9 13,8                   13,6                18,8 

Latinská 

Amerika/Karibik 17,4                 12,9                12,3 26,6                    11,7               19,5 

OECD 8,5                    9,4                  8,5 13,4                    11,3               11,6 

Afrika(od Sahary) 25,4                 18,4                 11,3 37,6                    24,6               27,8 

Svět celkem 18,9                 13,1                 10,8 26,6                     17                   19 

                                                 
39  Zdroj  http://nb.vse.cz/~urbanek/VF308/060407LecturePresentation.ppt 
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Proto sem do analýzy přidala ještě výnosnost investic do vysokoškolského vzdělání 

výpočet  pro rok 2002: 

 

Tabulka 6: Výnosnost investic do vysokoškolského vzděláni 

 

Rok Dosažené vzdělání Průměrná mzda v Kč 

2002 střední s maturitou 18 514 

  Vysokoškolské 31 835 

 

Tabulka 7: Návratnost investic v % 

 

Rok Návratnost investic v % 

2002 10,8 

 

Na základě porovnání s tabulkou vidíme, že v rámci krajín OECD je soukromá 

návratnost porovnatelná s Českou republikou, v rámci celého světa je tato návratnost až na 

úrovni 19%. 

Vidíme, že v roce 2002 měla nejvyšší soukromou návratnost Afrika od Sahary. 

Myslím, že je to spůsobené tím, že vysokoškolsky vzdělaný člověk má jiné šance než 

vysokoškolsky vzdělaný člověk v Evropě, kde hodně absolventů nastoupí na pozice, které 

můžou vykonávat i středoškolsky vzdělaný lidé a proto je návratnost u nás nižší. 

 

4.2  Riziko investice do vysokoškolského studia 

 

Rovněž jako při investicích do fyzického kapitálu musíme i při investicích do 

vzdělání počítat s rizikem. Lidský kapitál je málo likvidní. Člověk si není nikdy jist  o době 

svého života, pochybuje často o svích schopnostech. Každé pochyby nám vnáší do  

rozhodování nejistotu. Nesmíme opomenout i  neočekávané, náhlé události. Jestli si student 

neplatí za vysokoškolské vzdělání, které se mu dostává, musíme počítat s tím, že někdo to   

financovat musí. Můžeme si to explicitně představit na modele, který sem popisovala při 
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výcviku na pracovním místě. Jde o případ obecného školení, kde za výcvik platí firma, 

v našem případě teda vysoká škola. Rozdíl však spočívá v tom, že vysoká škola ve majoritní 

časti případů případů neprofituje z investice do vzdělání studenta. 

Rozlišujeme systematické riziko, kde zahrňujeme obecně vlyv koruny, inflace , 

přírodních katastrof, je podmíněno faktory které ovlyvňují trh jako celek. 

Dále existuje specifické riziko, které je dané ekonomikou, odvětvím do kterého investuji. 

Riziko do vzdělání je spojeno především s nevhodnou volbou studijného oboru. 

Z hlediska nehmotných zdrojů sem zahrňujeme  čas, který trávíme při studiu daného oboru. 

Stává se často, že se po určitý době rozhodneme pro jiný obor, v kterém chceme získat 

kvalifikaci. Stracený čas jsme tak mohli využít k získaní jiných schopností, mohli jsme 

efektivněji využít čas k rozvíjení našeho potenciálu. 

Zřídkavým jevem bývá odloučení od rodiny behěm studijního programu v zahraničí, kdy 

může nastat stráta společenských vazeb anebo citové odloučení od rodiny. Toto riziko se 

však vyskytuje zřídka. 

Riziko spojené s hmotnými zdroji představuje především  přímé náklady, které 

představují například finančně náročné pomůcky. Při nepřímých nákladech si můžeme 

představit odmítnutí dobře finančně ohodnoceného zaměstnání. Často se stává, že po 

vystudování zistíme  , že trh je přesycen absolventmi určitého oboru. Absolvent proto musí 

často přijmout zaměstnání, které mu přináší nižší platové ohodnocení jako to, v kterém získal 

kvalifikaci. 

Riziko může být spojeno i  s tím, že zle odhadneme naše schopnosti, podceníme 

náročnost studia. Víme, že trh práce se často nepředvídatelně mění a proto například jak je 

v současnosti vysoký dopyt po zubařech, nemusí být tomu i po absolvování studia 

stomatologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 62 -  62

 

Závěr 

 

Práce se zabývala teorií lidského kapitálu, konkrétně problematikou investicí do 

vzdělání. Snažila jsem se vymezit teorii lidského kapitálu, strukturovat školství v České 

republice a podrobit analýze  vysoké školství u nás. 

Za jednu z  hlavních zložek lidského kapitálu považujeme vzdělání, které může mít 

formální anebo neformální formu. Nabyté schopnosti může jedinec využít ve svém dalším 

směrování, má šanci na zlepšení kvality života. Po analýze  aktuálních ukazatelů jsem 

dospěla k závěru, že to,jestli krajina dbá o rozvoj lidských zdrojů a zabývá se rozvojem 

lidského kapitálu, ovlivní  příznivě její ekonomický vývoj.  

Rodina jako primární instituce společnosti ovlivňuje v mnohých aspektech vývoj a 

směřování jedince. Mnohé analýzy se proto věnují vlivu rodinného prostředí na vzdělání 

jedince. Je empiricky prokázané, že děti, které mají vysokoškolsky vzdělané rodiče, mají 

podobné cíle a snaží se udržet v společenském žebříčku jako absolventi vysokých škol. 

České vysoké školství prošlo v posledních letech  důležitými změnami, na základě 

Boloňského procesu se i Česká republika  podílí na vytvoření otevřeného prostoru vysokého 

školství v Evropě. Součástí tohoto systému sou strukturované programy, základem bylo 

zavedení bakalářských studijních programů. Bakalářský studijní program má být nejen 

předvojem dalšího, navazujícího magisterského studia, ale je určen i pro další kariérní rozvoj, 

to znamená, že se může stát doplňkem a rozšířením vědomostí studiem vedle  zaměstnání. 

Podpora studentů v tom, aby strávili aspoň jeden semestr mimo svojí univerzity je také 

jednou z částí rozvoje lidského kapitálu. 

Tak jako je primárním  cílem podniku tvořit zisk, i stát se snaží, aby prostředky 

vynaložené na rozvoj lidského kapitálu padli na úrodnou půdu. Pomocí konkrétních 

ekonomických ukazatelů můžeme sledovat návratnost vložených investic. Česká republika se 

snaží navyšovat dotace, které poskytuje na vědu, výzkum a vzdělávacím institucím. 

Problematickým se stal vysoký nárůst počtu studentů a nepřímo úměrně  tomu výška dotací 

vysokým školám. Proto je důležitá a často diskutována otázka financování školství. Polemika 

nad zavedením školného, klady a zápory tohoto efektu, i to je jedna z frekventovaných tem 

v oblasti vysokoškolského vzdělávaní.  
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V závěre práce sem se zabývala soukromou výnosností investic do vysokoškolského 

vzdělání. Porovnáním průměrných mezd středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných jedinců 

sem dospěla k závěru, že investice do vysokoškolského vzdělání je z ekonomického i 

psychického hlediska výhodná. Procento návratnosti se z roka na rok zvyšuje, co znamená i 

zvyšování rozdílů mezi mzdami, ale jako ´soukromý investor´ nepřicházíme o vložený 

kapitál. Efektivnější a hospodárnější alokace zdrojů je každopádně cílem každé ekonomické 

teorie. 
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