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Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí
Abstrakt
Cílem předkládané diplomové práce je diskutovat úlohu vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí. Práce
je koncepčně rozdělena do dvou částí. První část se pokouší ilustrovat vztah mezi vzděláním a rozvojem
na globální úrovni. Kvantitativně je hodnocen současný stav světového vzdělání včetně vývoje vybraných
globálních iniciativ zaměřených na vzdělání. Úvodní část rovněž poukazuje na souvislosti mezi
vzděláním a dílčími ukazateli rozvoje. Druhá a stěžejní část práce se pak snaží na základě poznatků
získaných rešerší dostupné vědecké literatury diskutovat a utřídit „mikromechanismy“, které mohou stát
za „makro-souvislostmi“ mezi vzděláním a rozvojem doloženými v první částí práce. Hlavní
identifikované mechanismy lze rozdělit do následujících oblastí: ekonomické chování, demografické
chování, zdravotní stav, genderová nerovnost, implementace technologií v zemědělství, environmentální
chování, migrace. Zatímco makro-souvislost mezi vzděláním a rozvojem na úrovni celých společností je
zcela evidentní, diskuze v předkládané práci ukazuje, že konkrétní mechanismy, které uvedený makrovztah podmiňují, jsou velmi různorodé a závislé na kontextu, ve kterém se uplatňují.
Klíčová slova: vzdělání, rozvoj, ekonomické chování, demografické chování, zdraví, nerovnost,
chudoba, migrace

The role of education in the process of development of poor countries
Abstract
The aim of this thesis is to discuss the role of education in the process of development of poor countries.
The thesis is divided into two sections. The first, introductory section, attempts to illustrate the
relationship between education and development at the global level. The current state of global education,
including the development of selected global initiatives on education, is evaluated quantitatively.
Introductory section also highlights the connection between education and individual indicators of
development. The second section which is the main part of the work focuses on discussing and evaluating
knowledge gained through research of scientific literature on "micro-mechanisms" underlying and
explaining “macro-relations” between education and development discussed in the first section of the
work. The main identified mechanisms can be divided into the following areas: economic behavior,
demographic behavior, health quality, gender inequality, the implementation and use of technology in
agriculture, environmental behavior, and migration. Overall, it has been illustrated that while the macrorelationship between education and development at the level of overall societies is quite evident, the
discussion presented in this thesis suggests that the specific individual mechanisms which enable such
relationship are very diverse and dependent on the context in which they work.
Keywords: education, development, economic behavior, demographic behavior, health, inequality,
poverty, migration
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Úvod

„Vzdělání je jedním z lidských práv a katalyzátorem rozvoje“ (EFA GMR 2009). V současném
světě dramaticky roste role vzdělávání jako celoživotního procesu. Tato skutečnost platí
v rozvinutých zemích a zdůrazněně i v zemích rozvojových, kde je vzdělání hlavním (a často
i jediným) způsobem, jak se vymanit z chudoby. Vzdělání je hodnotou samo o sobě – v různých
podobách je nepostradatelnou součástí naší existence na tomto světě. Má obrovský význam pro
lidský rozvoj – je vůbec jednou z jeho nejdůležitějších dimenzí. Vzdělání vysoce ovlivňuje
lidské chování – jeho ekonomickou a demografickou oblast, hygienické návyky, kulturní
a společenské postoje, migrační aktivitu i postoje obyvatel k životnímu prostředí. Právo na
vzdělání pro každého jedince je proto zakotveno od roku 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských
práv. Avšak i dnes, ve 21. století, se vzdělání nedostává všem potřebným. Podle odhadů
Světové banky (World Bank 2009 cit. v Lukášová 2009) je v současné době na světě odhadem
75 milionů dětí bez přístupu k základnímu vzdělání, přičemž 55 % z nich jsou dívky.
Obr. 1: Absolutní genderové rozdíly v přístupu k základnímu vzdělání (v neprospěch dívek) ve světě
v roce 2004

Zdroj: Worldmapper 2004c

Obr. 1 ilustruje tento nepoměr mezi pohlavími ve světě. V roce 2004 byl největší absolutní
rozdíl mezi přístupem dívek a chlapců k základnímu vzdělání v Indii, kde do prvních pěti let
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školy bylo zapsáno o 8 milionů méně dívek než chlapců. Dalšími územími, kde je rozdíl velký,
jsou africké státy Jemen, Čad, Benin a Niger. Ve všech těchto státech nastoupilo do základní
školy o 2,5 milionu dívek méně než chlapců.
Konstatování podobná tomu výše činí problematiku vzdělání globálním tématem a zároveň
také jedním ze zásadních témat, která jsou diskutována v souvislosti s otázkami rozvojového
světa. V ohledu k přínosům vzdělání v procesu rozvoje hrají roli faktory jako je stupeň vzdělání
či cílová skupina, ale stejně tak i regionální či lokálni odlišnosti. Např. podle Hanjry a kol.
(2009b) zůstávají sociální výnosy vzdělání vysoké zejména pro absolventy základní školy (to
poukazuje na významný sociální benefit, který pramení z rozdílu mezi negramotností
a absolvováním primárního stupně vzdělání). Dále je také výtěžek ze vzdělání nepatrně
významnější pro ženy než pro muže. Geo-JaJa a kol. (2009) tvrdí, že to jsou právě investice do
ženského vzdělání, které mají zásadní význam pro hospodářský růst a sociální rozvoj.
Všeobecně se přijímá, že přínosy, které vzdělání přináší, jsou pro rozvoj velice podstatné.
Jak též ukazuje tato práce, na „makro-úrovni“ platí, že vzdělanější společnosti jsou v průměru
i rozvinutější (z hlediska ekonomických i neekonomických charakteristik rozvoje). Podíváme-li
se ale na to, co stojí za tímto vztahem a jak konkrétně vzdělání k rozvoji přispívá, není situace
takto přímočará a diskuzi lze rozvinout do mnoha různých směrů. Právě toto je hlavní náplní
předkládané diplomové práce, která se snaží některé ze zmíněných možných směrů takové
diskuze sledovat.
V tomto smyslu lze definovat i cíl práce, kterým je nejprve naznačit existující nerovnosti
v oblasti vzdělání ve světě a ilustrovat vztah mezi ukazateli vzdělání a rozvoje. Hlavním cílem
je pak, na základě dostupné vědecké literatury a vybraných vzdělávacích programů, vyhodnotit,
které „mikromechanismy“ mohou být za „makro-souvislostí“ mezi vzděláním a rozvojem
a diskutovat, jak se tyto mechanismy uplatňují. S tím souvisí i hlavní výzkumná otázka, kterou
je již zmíněné obecné tvrzení, že: zatímco makro-souvislost mezi vzděláním a rozvojem
chudých zemí je zcela evidentní, konkrétní mechanismy jsou často méně známé, respektive
mohou být dosti specifické.
V návaznosti na výše stanovený cíl lze předkládanou diplomovou práci obsahově rozdělit na
dvě části. První část má za úkol diskutovat zmíněné „makro-souvislosti“ vztahu mezi vzděláním
a rozvojem a ilustrovat tento vztah na globální úrovni. Zmíněny zde budou i příklady globálních
iniciativ zaměřených na vzdělání. Druhá polovina, která tvoří stěžejní část práce, se pak snaží na
základě poznatků získaných rešerší dostupné vědecké literatury a vybraných vzdělávacích
programů naznačit, které „mikromechanismy“ mohou stát za „makrosouvislostmi“ doloženými
v první části práce.
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Metodické poznámky a zdroje informací

Předkládaná diplomová práce je rešeršního typu. V práci byly použity pouze základní
metody znázornění statistických ukazatelů. Snahou bylo provést nejprve monitoring současného
stavu světového vzdělání a za využití vhodných ukazatelů kvantifikovat a analyzovat vztah
vzdělání a rozvoje na globální úrovni. Na základě zjištěných výsledků se pak práce zaměřila na
rešerši odborné literatury a snažila se vyhledat, shrnout a kategorizovat mechanismy, které
podmiňují vztah mezi vzděláním a rozvojem.
Práce vychází především z anglicky psané literatury, pouze výjimečně byly využity některé
domácí zdroje. Pro první část práce bylo čerpáno ze souhrnných zpráv světových organizací
(OSN, Světová banka) které se snaží o kvantitativní vyhodnocení stavu současného vzdělání ve
světě a jeho trendů. Druhá část práce je zejména rešerší odborných článků a evaluačních studií,
které se zabývají různými otázkami souvisejícími s rolí vzdělání v procesu rozvoje.
Přehledné informace a souhrnné zprávy o světovém stavu vzdělání lze nalézt na webových
stránkách Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO (www.unesco.org). Zde je to
především program EFA (Education for All – Vzdělání pro všechny), který od roku 2002
každoročně publikuje zprávy o přibližování se kýženým cílů EFA, jež mají zaručit kvalitní
základní vzdělání všem dětem, mládeži a dospělým.
Dále to jsou v současnosti velice diskutované Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs – Millenium
Development Goals), které představují závazek členských zemí OSN ze summitu v roce 2000.
Pokrok v naplňování jednotlivých cílů lze sledovat v každoročních zprávách (MDGs Reports) či
přímo v aktualitách na webových stránkách OSN (www.un.org/millenniumgoals). Rozvojový
program OSN – UNDP (United Nation Development Programme) – stojí u zrodu ukazatele pro
měření lidského rozvoje HDI (Human Development Index – Index lidského rozvoje) a rovněž
zaštiťuje řádné plnění miléniových cílů. Tato práce čerpá především z každoročních zpráv této
organizace (konkrétně Human Development Report 2009), které jsou dostupné na webových
stránkách UNDP (www.undp.org) v sekci „Human Development Reports.“
O světové iniciativě poskytnout vzdělání všem, bez rozdílu pohlaví, věku či sociálního
stutusu, informuje také portál Světové banky (World Bank, www.worldbank.org).
Jako další zdroj dat pro předkládanou práci posloužil kromě výše uvedených také portál
PRB - Population Reference Bureau (www.prb.org). Zde lze ve statistické zprávě World
Population Data Sheet nalézt aktuální statistická data. Pro potřeby této diplomové práci bylo
využito zprávy World Population Data Sheet 2009.
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Výše uvedené zdroje informací však slouží především k již zmíněné ilustraci makrosouvislostí sledované problematiky, resp. k jejímu globálnímu zarámování. Druhá část práce se
snaží vyhledat v množství odborně zaměřených studií právě ty mechanismy, které stojí za
vztahem vzdělání a rozvoje. Výčet článků, které byly použity, je rozdělen do několika kategorií,
které se shodují s oblastmi lidského rozvoje: ekonomické chování obyvatel, demografické
chování obyvatel, zdravotní stav obyvatel, genderová nerovnost, implementace technologií
v zemědělství, environmentální chování obyvatel, migrace. Je tedy čerpáno z analýz, které
prověřují vztah vzdělání a výše jmenovaných oblastí lidského rozvoje.

Tereza Kocová: Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

13

Kapitola 1

Vzdělání a rozvoj: „makro-souvislosti“
První část práce má za úkol poukázat na souvislost mezi vzděláním a rozvojem v „makroměřítku“. Nejprve se kapitola zaměří na objasnění základních pojmů a diskusi vztahů mezi
lidským kapitálem, ekonomickým růstem a rozvojem. Poté bude cílem ilustrovat současný stav
světového vzdělání s poukázáním na nerovnosti v distribuci světového vzdělání.

1. 1. Lidský kapitál, ekonomický růst a (lidský) rozvoj
Řada odborníků se domnívá, že kapitál či přírodní zdroje jsou pouze pasivním činitelem
v procesu rozvoje. To, co má vliv na rychlost ekonomiky a sociální rozvoj, jsou lidské zdroje
(Todaro 2000). Jeden z klíčových faktorů hospodářského pokroku – vedle investic do fyzického
kapitálu a vědy a výzkumu – představují především investice do lidského kapitálu (Barham
a kol. 1995). Lidský kapitál přitom není to samé jako vzdělání – je to soubor znalostí,
schopností a postojů, které se především v procesu vzdělávání utvářejí.
Pokud domácnosti nevydávají většinu prostředků na spotřebu, mohou se podle Barhama
a kol. (1995) rozhodnout dvěma způsoby, jak se dále rozvíjet – buď investují své prostředky na
vzdělání, nebo zvolí model spoření. Vzdělání je výhodnější variantou – kromě toho, že přináší
výnosy v podobě vyšších příjmů, tak s sebou přináší i řadu dalších nefinančních benefitů.
Podle Hanjry a kol. (2009b) roste díky vzdělání přístup k informacím a nabízejí se širší trhy,
kde lze uplatnit své nabyté znalosti. K tomu, aby mohli lidé rozvíjet svůj potenciál, jsou ale
třeba finance, jinak hrozí zabřednutí do pasti chudoby – nadané děti zůstanou nevzdělané,
a tudíž chudé, protože příjmy rodičů jsou příliš malé na to, aby mohly financovat jejich vzdělání
(Barham a kol. 1995). I když se investice do vzdělání zdají být vysoké, školní průprava těchto
dětí je sociálně velmi efektivní, protože náklady na poskytnutí kvalitního vzdělání jsou daleko
nižší, než konečný růst produktivity (a obecně růst možností volby), který z nově nabytého
vzdělání pramení (Barham a kol. 1995).
Podle Junga a Thorbecka (2003) se však i samotný vzdělávací systém musí přizpůsobit
podmínkám dané lokality, protože nesoulad mezi kvalifikovanou pracovní silou a poptávkou
znamená, že expanze vzdělávání může mít omezený účinek. Je proto třeba, aby vzdělávací
systém produkoval takový typ lidského kapitálů, který odpovídá poptávce po pracovní síle, tedy
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z hlediska úrovní se různí. Bude tím docíleno zvýšení zaměstnanosti, což je pro snižování
chudoby zásadní. Výhodnější dopady veřejných investic do oblasti vzdělání jsou tak příznivější
v podmínkách přebytku pracovních sil, což je spojeno s růstem zaměstnanosti a nižším růstem
mezd. Pro snižování chudoby je to daleko výhodnější, než kdyby mzdy naopak strmě rostly.
Pro rozvojové země je typické, že významné sociální nerovnosti se nenachází mezi nimi, ale
jsou především uvnitř jednotlivých zemí či regionů. O odstranění těchto disparit se snaží
nejrůznější strategie – v roce 2000 byly sepsány první strategické dokumenty na odstraňování
chudoby ekonomicky slabších zemí, Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP (EFA, GMR
2009). Dosavadní výsledky hovoří o tom, že strategie snižování chudoby se spolu
s plánováním vzdělání vzájemně podporují (EFA, GMR 2009).
Pro snižování chudoby v rozvojových zemích je podle Kholowa a Rose (2007) velice
podstatné se zaměřit také na předškolní vzdělávání, které bývá často podceňováno. Ne samo
o sobě, ale ve spojení s navazujícím primárním a sekundárním vzděláváním, je účinným
faktorem pro snižování chudoby, a tím i nerovností. Hyde a Kabiru (2003, cit. v Kholowa
a Rose 2007) zdůrazňují, že předškolní vzdělání má trvalé dopady na zdraví a dobré životní
podmínky dětí, má vliv na dosažení lepších výsledků v následujících stupních studia a mnoho
dalších needukačních dopadů – v budoucnu dává možnost širší nabídky práce, zodpovědnějšího
přístupu k rodině a také snižuje pravděpodobnost účasti na jakékoli trestné činnosti.
Čili, ve snaze rozvíjet „aktivního“ činitele rozvoje – lidský kapitál - je třeba se zaměřit na
hlavní mechanismus pro rozvoj lidských schopností, a to je vzdělávací systém (Todaro 2000).
Většina rozvojových zemí se, v kontextu s touto myšlenkou, zaměřila pouze na kvantitativní
expanzi vzdělávání. Ve snaze o co nejrychlejší nastartování tohoto „zrezivělého“ systému ale
rozvojové země opomenuly velice důležitou stránku tohoto procesu, a to je, kromě kvantity,
také kvalita. Hanushek a Wössmann (2007) uvádí, že kvalita vzdělání – měřena tím, co lidé
znají – má silní vliv na příjmy jednotlivců, distribuci příjmů a hospodářský růst. Pokud tedy
vzdělání v rozvojových zemích zažívá rozkvět, nestačí pouze jeho rozsáhlá expanze, ale
důležitý je i důraz na kvalitu.
Některé rozvojové země investovaly ohromné sumy financí do vzdělávacího systému,
protože si uvědomily důležitost a potřebu vzdělaných lidí. Vzdělání rovná se šance na lepší
a lépe placenou práci, a tak se škola stává jedinou nadějí pro chudé z jejich bezvýchodné
situace. Nárůst financí proudící do veřejného sektoru vzdělávání se zdá být obrovský, avšak
pouze v absolutní rovině – růst totiž zaznamenávají i další sektory. Na pozadí stagnujícího
(nebo i klesajícího) hospodářského růstu, rostoucího zadlužení a tlaku na snížení veřejných
výdajů bylo ale mnoho „LDCs“ (nejméně rozvinutých zemí světa) v 80. a 90. letech 20. století
nuceno snížit rozpočet na vzdělání (Todaro 2000).
Obr. 2 poukazuje na to, že i když se investují velké prostředky do vzdělání, jsou stále tyto
investice o poznání nižší v rozvojových zemích. Stejně tak i růst těchto investic v rozvojových
zemích zaostává (Obr. 3).
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Obr. 2: Investice do základního vzdělání ve světě v roce 2004

Zdroj: Worldmapper 2004e
Obr. 3: Růst investic do základního vzdělání ve světě v roce 2004

Zdroj: Worldmapper 2004d

Pohled ekonomů na roli vzdělání v procesu rozvoje se v průběhu času měnil. Pro období od
druhé poloviny 80. let dodnes je typický dynamický rozvoj teorií růstu, které význam lidského
kapitálu pro ekonomický rozvoj reflektují (na rozdíl od dřívějších růstových teorií, které
pojímaly lidský kapitál pouze jako jeden z exogenních faktorů). Klasické příspěvky P. Romera
a R. Lucase usilovaly o endogenizaci faktoru lidského kapitálu a daly impuls k rozvoji nového
přístupu - zpočátku známého jako teorie endogenního růstu (dnes také označován jako nová
teorie růstu) (Kouba 2007).
V modelech endogenního růstu je podstatná myšlenka, že „výnosy z široce definovaného
kapitálu, který zahrnuje fyzický i lidský kapitál, nemusí s ekonomickým rozvojem vykazovat
tendenci k poklesu. Faktorem, který brzdí klesající výnosy z akumulovaného kapitálu, jsou
externality z lidského kapitálu a přenos znalostí mezi výrobci“ (Nedomlelová 2008, s. 6).
Tradičními zdroji růstu, jak Kouba (2007, s. 35) cituje myšlenky ekonomů Dornbusche
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a Fishera, jsou v případě endogenního modelu „investice do fyzického a lidského kapitálu,
investice do infrastruktury, růst míry úspor a růst produktivity“. Teorie endogenního růstu
předpokládá, že vzdělaná pracovní síla je hodnotnější při vytváření, implementaci a adopci
nových technologií, čímž se vytváří růst (Benhabib a Spiegel 1994).
Podle Benhabiba a Spiegela (1994) existuje v každém okamžiku některá země, která je
světovým lídrem v oblasti moderních technologií. A právě rychlost, s jakou ostatní země
dokážou tohoto „vedoucího hráče“ dostihnout, je funkcí jejich lidského kapitálu – schopnost
národa přijmout a implementovat nové technologie ze zahraničí. Podle Vandenbussche a kol.
(2006, cit. v Hanushek a Wössmann 2008) je počáteční fáze vzdělávání důležitá především pro
rozvoj imitace, a pokročilejší fáze - vyšší stupně vzdělání - je významná pro inovace.
Postupem času získávaly koncepty endogenního růstu důležité postavení mezi ostatními
teoriemi růstu. Jak již bylo řečeno v předchozích odstavcích, velký důraz je zde kladen na roli
lidského kapitálu (tedy i vzdělání), který je považován za ústřední faktor ekonomického
rozvoje, resp. růstu.
Lidský rozvoj ale není to samé jako ekonomický růst. Ekonomický růst je pouze jednou
z dimenzí rozvoje – není tedy cílem sám o sobě, ale je pouze prostředkem, který může výrazně
k lidskému rozvoji přispět.
Lidský rozvoj lze považovat za konečný cíl lidských aktivit. Definice lidského rozvoje jako
„rozšiřování lidských možností“ (enlarging people’s choices) je velice široká. Vztah mezi
ekonomickým růstem a lidským rozvojem je nicméně zřejmý. Tato souvislost je obousměrná
(Obr. 4) - na jednu stranu přispívá ekonomický rozvoj svými prostředky a zdroji k neustálému
zlepšování v oblasti lidského rozvoje; na stranu druhou pak zlepšení v oblasti kvality pracovní
síly – které podporuje lidský rozvoj – jsou nezbytné pro ekonomický růst (Ranis a kol. 2000).
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Obr. 4: Vztah mezi lidským rozvojem a ekonomickým růstem

Zdroj: Ranis a kol. 2000

Stanovit jednoznačnou definici lidského rozvoje není snadné. Je třeba se smířit s faktem, že
zde není jeden, nýbrž několik cílů (ekonomický, sociální, politický, kulturní), kterých by se
země měly snažit dosáhnout. A dále, že tyto cíle nemohou být zredukovány na jednu
proměnnou, či být dokonce vyjádřeny číslem. Nejdůležitější při tom je, že všechny z těchto
i dalších národních cílů mají směřovat k tomu, aby obyvatelé dané země žili lepší a hodnotnější
život (CEU 2010).
Indický ekonom Amartya Sen, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1998, položil
základy konceptu lidského rozvoje. Tento koncept zdůrazňuje „lidské schopnosti“. Podle
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Rozvojového programu OSN (UNDP) je lidský rozvoj proces rozšiřování možností lidí, jak žít
svůj život - enlarging people´s choices (Nádvorník a kol. 2005).
Tyto možnosti se mohou měnit v čase, v rámci různých společností i jednotlivců, či pro
konkrétní účely (CEU 2010). Je proto třeba specifikovat podobu těchto možností v lidském
rozvoji. Aby lidé mohli žít lepší život, měl by jim být dopřán:
- dlouhý a zdravý život
- přístup ke znalostem a k jejich různorodé interpretaci
- přiměřené materiální zajištění
- volný přístup do společenského života a kolektivních záležitostí
Ne kvůli měření, ale spíše pro záměry analýzy Sen propracoval svou myšlenku lidských
možností s použitím výrazů funkčnosti a schopnosti. Lidský život může být brán jako soubor
vzájemných funkčností, tedy jako soubor bytí a činností, které přispívají k osobnímu blahu
jedince – být dobře živen, být respektován, vyhnout se běžně léčitelným nemocem či být
účastníkem politického rozhodování. Schopnosti jsou pak různé kombinace funkčností, kterých
mohou lidé dosáhnout při svobodném výběru svého životního směru. Rozvoj je tak procesem
osvojování si jednotlivých funkčností a rozšiřování lidských schopností. Sen také poněkud
filosofickou cestou argumentoval, že ony „možnosti“ jsou podmínkou a zároveň královstvím
svobody (CEU 2010).
Čím se vlastně koncept lidského rozvoje tak liší od ostatních teorií a metod rozvoje? Podle
CEU (2010) se lidský rozvoj pokouší současně dosáhnout tří klíčových hodnot – efektivity,
rovnosti a svobody.
Efektivita je definována jako optimální využití existujících zdrojů. Zde je to tedy maximální
rozšiřování materiální základny pro uspokojování lidských potřeb. Hodnota efektivity je pro
lidský rozvoj rozhodující, protože – stejně jako ostatní teorie rozvoje – se musí vypořádat s tím,
jak nejlépe dosáhnout blaha pro uspokojení lidských potřeb. Rovnost je především možností na
spravedlivé rozdělení příležitostí mezi různé lidské bytosti. Svoboda, která dává možnost volby,
se stává jakýmsi mostem postaveným konceptem lidského rozvoje mezi efektivitou a rovností.
Podle Sena má svoboda základní a pomocnou hodnotu; svoboda je hodnotná sama o sobě – je
nástrojem jak efektivnosti, tak rovnosti (CEU 2010).
Předchozí řádky se měly pokusit vysvětlit složitou, často velice širokou a mnohdy
nejednoznačnou definici lidského rozvoje. Jak již bylo řečeno, lidský rozvoj je postaven na
několika pilířích, a právě jeden z těchto pilířů – vzdělání – a jeho vztah k rozvoji je předmětem
této diplomové práce.

1. 2. Jak měřit rozvoj
Aby bylo možné ukazatele rozvoje kvantitativně hodnotit, je třeba najít způsob, jak to efektivně
provést. Stejně tak je způsob, jakým se dá měřit rozvoj, velice důležitý ve směru výzkumu role
vzdělání v procesu rozvoje. Pokud se dramaticky zvýší expanze vzdělání, jak se pozná, že
narůstá i rozvoj země? Pokud expanze vzdělání nebude například tak výrazná, jako
v předchozím případě, ale důraz bude přednostně kladen na kvalitu vzdělávacího procesu,
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změní se něco? Bude se země více rozvíjet v prvním nebo druhém případě? Jak se to pozná?
Pro potřeby porovnávání jednotlivých zemí mezi sebou z hlediska dosaženého stupně rozvoje je
tedy velice důležité dokázat rozvoj změřit.
Nejčastěji užívané ukazatele pro srovnání ekonomické úrovně země – HDP (hrubý domácí
produkt) a HND (hrubý národní důchod) mají řadu omezení. HDP vypovídá o produkci
finálních výrobků na ekonomickém území daného státu. Neměří blahobyt, ale pouze příspěvek
k produktivní lidské činnosti k blahobytu (Hák a Vačkář 2009). Oba ukazatele přitom měří
pouze formální peněžní ekonomiku země a nezahrnují ekonomiku neformální, ani sociální,
kulturní, politické a environmentální aspekty rozvoje (Nádvorník a kol. 2005).
Z důvodu omezení výše zmíněných ukazatelů vytvořil v roce 1990 Rozvojový program
OSN (UNDP) nový ukazatel – Index lidského rozvoje (Human Development Index - HDI),
který se snaží zachytit jak ekonomické, tak sociální aspekty rozvoje.
HDI dělí země světa na rozvinuté, rozvíjející se a nerozvinuté na základě faktorů, jako je
očekávaná délka života, vzdělání (gramotnost a školní docházka) a HDP. Všechny jednotlivé
faktory se navzájem ovlivňují - dosažení každého z cílů podmiňuje uskutečnění dalších.
Nadřazeným cílem všech těchto cílů „dílčích“ je lidský rozvoj, ke kterému všechny lidské
aktivity směřují. Ostatní (dílčí) cíle jsou pouze prostředkem, který má k dosažení uspokojivého
stupně lidského rozvoje dopomoci.
UNDP vypočítává hodnotu HDI kombinací jeho tři dimenzí, kterými jsou: (1) dlouhý
a zdravý život (měřený očekávanou délkou života při narození), (2) znalosti (měřené ukazateli
gramotnosti obyvatelstva a délkou školní docházky), a (3) životní úroveň (měřenou pomocí
HDP na obyvatele). Každá z uvedených komponent má třetinový podíl, čili výpočet pro HDI
vypadá následovně:
HDI = 1/3 (očekávaná délka života) + 1/3 (vzdělání) + 1/3 (HDP)
HDI umožňuje porovnávat země mezi sebou, sledovat časové trendy a vytvářet různé
analýzy z dílčích indikátorů. Index je pro svůj jednoduchý výpočet také široce a snadno
využitelný. Na druhou stranu, mezi slabiny HDI patří to, že nepostihuje úplně všechny aspekty
lidského rozvoje (např. environmentální problematika). Nejvýraznější slabou stránkou HDI však
zůstává, že zachycuje danou zemi celkově – nebere v potaz regionální disparity, které bývají pro
charakterizaci jednotlivých (především rozvojových zemí) klíčové (byť některé země dnes již
sledují i regionální HDI).
Další ukazatele zaměřené přímo na oblast vzdělání – např. ukazatele, jako jsou GER (Gross
Enrolment Ration – hrubý podíl počtu zapsaných) či NER (Net Enrolment Ratio – čistý podíl
počtu zapsaných), nám totiž neřeknou, jestli děti, které do školy začaly chodit, v ní vydržely,
nebo jestli školu přerušily. A právě vysoké procento odpadnuvších studentů je velkým
problémem rozvojových zemí. Todaro (2000) uvádí, že v Latinské Americe školu nedokončí 60
ze 100 studentů, v některých latinskoamerických zemích je to i 75; průměr v Africe a Asii se
pohybuje mezi 54 až 20 % a v určitých afrických zemích může dosahovat i hodnot 81 %. Právě
jedním z důsledků tohoto jevu – zejména v Africe – je vážný a rostoucí problém odpadlíků ze
středních škol, kteří se stávají „vzdělanými nezaměstnanými“ (Todaro 2000).
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1. 3. Současné nerovnosti ve vzdělání a příklady globálních iniciativ
zaměřených na vzdělání
Nerovnosti ve světové distribuci vzdělání odráží i nerovnosti v dalších aspektech lidského
rozvoje. Následující podkapitola by měla ilustrovat současný stav světového vzdělání, upozornit
na rozdíly v indikátorech vzdělání ve světě a představit některé z globálních iniciativ
zaměřených na podporu vzdělání.
Pro ilustraci poslouží anamorfózní mapy na Obr. 5 a Obr. 6. Obr. 5 zachycuje gramotnost
dospělých ve světě v roce 2004. Obr. 6 ilustruje růst HDI v letech 1975 až 2002. Velikost
regionů vyjadřuje intenzitu sledovaného jevu, barvy pouze rozlišují jednotlivé regiony (Střední,
Jihovýchodní a Severní Afrika, Pacifická oblast, Blízký Východ, Východní Asie, Jižní a Severní
Amerika, Západní a Východní Evropa a Japonsko).
Data pro Obr. 5 i Obr. 6 byla zpracována z HDR 2004. Obr. 5 zobrazuje podíl gramotných
dospělých (věk 15 let a více) ve světě v roce 2004. Procento gramotných dospělých je nižší, než
procento gramotných mladých lidí (věk méně než 15 let) ve všech regionech světa. Největší
rozdíly mezi gramotností dospělých a mládeže je v severní Africe (17 %), střední Africe (13 %)
a jihovýchodní Africe (11 %). Naopak nejmenší rozdíly v gramotnosti jsou v Japonsku (1 %).
Z Obr. 5 lze snadno vyčíst, že největší populace gramotných dospělých žije v Číně, Indii
a Spojených státech amerických. Nelze zde ale postřehnout regionální disparity, které jsou např.
v Indii obrovské. Indie má tedy sice jednu z největších gramotných populací světa, ale samotné
procento gramotných dosahovalo v roce 2004 61 %. Pro srovnání – gramotnost v Číně
dosahovala ve stejném roce 91 %. Naopak nejhůře jsou na tom africké státy, kde gramotnost
často nedosahovala ani 30 %.
Obr. 6 zachycuje území, kde HDI vzrostl v rozmezí let 1975 – 2002. Ke zvýšení HDI došlo
na většině území; velikost území pak ukazuje intenzitu nárůstu HDI. K největšímu zlepšení
lidského rozvoje došlo na území Číny a Indie.
Jen malé zlepšení HDI zaznamenaly regiony jihovýchodní Afriky, severní Ameriky, západní
Evropy a Japonska. K jejich ne příliš velkému pokroku v oblast HDI je nutno poznamenat, že
všechny z uvedených regionů (až na region jihovýchodní Afriky) patří mezi nejvyspělejší
oblasti světa, takže jejich minimální posun v oblasti HDI z pozice „nejvyspělejšího“ není nijak
pozoruhodný.
Naopak k poklesu HDI mezi roky 1975 a 2002 došlo v 7 zemích: Afghánistán,
Demokratická republika Kongo, Irák, Somálsko, Východní Timor, Zambie a Zimbabwe. Pokles
HDI je způsoben především tím, že se od roku 1975 výše uvedené země potýkají s občanskou či
mezinárodní válkou, převraty, suchem, hladem, nemocemi, hospodářskými neúspěchy
a mezinárodními dluhy. Výsledkem je pokles všech indikátorů HDI – očekávané délky života,
gramotnosti, počtu dětí chodících do škol a HDP.
Obě mapy (Obr. 5 a Obr. 6) mohou mít informační funkci, nemohou však příliš dobře
posloužit jako kvalitní indikátor situace v jednotlivých zemích či regionech světa.
Poskytují pouze souhrnný pohled na celou jednotku (zde země nebo region), nemohou však
poukázat na regionální disparity uvnitř zemí, které jsou pro charakter dané oblasti velmi
významné.
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Obr. 5: Počet gramotých dospělých ve světě v roce 2004

Zdroj: Worldmapper 2004a
Obr. 6: Nárůst hodnot indexu lidského rozvoje mezi roky 1975 a 2002

Zdroj: Worldmapper 2004b

1. 3. 1. Rozvojové cíle tisíciletí a jejich (ne)naplňování
Byla uskutečněna již řada kroků s cílem zlepšit lidský rozvoj, a to mimo jiné i prostřednictvím
zlepšení vzdělání. Asi světově nejznámější jsou Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium
Development Goals - MDGs). Jedná se o 8 cílů rozdělených do 21 dílčích – kvantifikovatelných
– cílů, které jsou měřeny 60 indikátory. Rozvojové cíle tisíciletí byly stvrzeny v září roku 2000
v New Yorku na tzv. summitu tisíciletí. 189 členských států OSN přislíbilo odstranit extrémní
chudobu na světě a její příčiny a následky do roku 2015. Dostát slibu ze summitu tisíciletí by
mělo být prioritou všech vyspělých zemí.
Rozvojové cíle tisíciletí podle UNDP jsou následující:
1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
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2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
4. Snížit dětskou úmrtnost.
5. Zlepšit zdraví matek.
6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.
7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí.
8. Budovat světové partnerství pro rozvoj.
Pro tuto práci je nejpodstatnější bod číslo dva, čili dosažení základního vzdělání pro
všechny. Pod tímto heslem se skrývá snaha zajistit, aby do roku 2015 byli všechny děti - chlapci
i dívky - schopni dokončit cyklus základního vzdělání. Jako indikátory zde slouží (1) NER na
základním stupni vzdělávacího procesu, (2) podíl žáků, kteří dokončili základní stupeň vzdělání
(od 1. do 9. třídy) a (3) míra gramotnosti mužů i žen ve věku 18 – 25 let.
I přes snahy rozvinutých států se jeví jako velice nepravděpodobné, že by se podařilo do
roku 2015 skutečně všechny cíle naplnit. Rozvojový cíl č. 2 - dosažení základního vzdělání pro
všechny – a jeho (ne) naplňování vypadá následovně (MDG Report 2009):
Žádný ze světového makroregionu nezaznamenal takový pokrok, že by se dalo
diagnostikovat úspěšné naplnění cíle, a tím dosažení základního vzdělání pro všechny.1 Na
úspěšné cestě dosáhnout cíle do roku 2015 - v případě, že budou současné podmínky (tempo
vývoje daných ukazatelů) přetrvávat - je pouze region Severní Afriky, Jižní Asie a Evropa.
Pokud budou i nadále pokračovat současné trendy, jeví se jako nedostatečný, a s velkou
pravděpodobností také do roku 2015 nesplnitelný, druhý miléniový cíl v regionech Subsaharské
Afriky, Jihovýchodní Asie, Západní Asie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti a nezávislých
států, a členů Commonwealthu na území Asie. Nejhůře na tom je, co se pokroku v oblasti
dosažení základního vzdělání pro všechny týká, region Východní Asie, který nejeví žádný
pokrok, ba dokonce vykazuje zhoršení oproti stavu původnímu.
Celkově ale jistě pokrok v oblasti vzdělání lze zaznamenat. Mezi obdobím let 1999/2000
a 2006/2007 se zvedl světový NER z 85 na 89 % (MDG Report 2009). Z toho byl nárůst NER
v rozvojovém světě ve stejném období z 83 na 88 % (MDG Report 2009). Největší průlom byl
přitom zaznamenán v Subsaharské Africe, kde mezi roky 2000 a 2007 vzrostl NER o 16

1

Podle Geo-JaJa a kol. (2009) by region Subsaharské Afriky při současném tempu pokroku dosáhl

cílů tisíciletí (ve smyslu všech osmi) v roce 2108 – tedy 93 let poté, co je stanoven limit pro splnění.
Podobně také Jižní Asii by si na splnění všech cílů musela počkat, a to 47 let po roce 2015. Podle GeoJaJa a kol. (2009) nebude de facto žádný region, s výjimkou Evropy a Severní Ameriky, schopen
dosáhnout kýžené úrovně do stanoveného roku 2015, pokud se tempo růstu nezlepší.
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procentních bodů a v Jižní Asii, kde byl nárůst 11 procentních bodů. Přesto ale stále více než
10 % všech dětí školního věku nechodí do školy (MDG Report 2009).
V mnoha zemích byl pokrok v oblasti vzdělání spojen se zvýšením národních výdajů do
sektoru vzdělávání. Tento trend ale může být ohrožen v důsledku globální ekonomické krize.
Stejně tak demografické trendy mohou ovlivnit dosažení cílů, protože růst počtu obyvatel
obvykle klade zvýšený tlak na prostředky vynaložené na vzdělání. A také proto je velice
povzbudivé, že právě v Subsaharské Africe a Jižní Asii došlo – navzdory rychlému nárůstu
populace – k výraznému růstu NER. Nicméně celkový počet dětí na světě, které do školy
z různých důvodů nechodí, klesají příliš pomalu a příliš nerovnoměrně na to, aby byl cíl v roce
2015 splněn – od roku 1999 sice pokles počet těchto dětí o 33 milionů, ale stále zůstává
72 milionů těch, kterým je právo na základní vzdělání odepřeno, přičemž více než polovina
těchto dětí pochází se Subsaharské Afriky, kterou následuje Jižní Asie s 18 miliony
„mimoškolních“ dětí (MDG Report 2009).
Velkou překážkou v prosazení cíle v oblasti vzdělání jsou nerovné příležitosti, které vznikají
na základě pohlaví, etnického původu, mzdy, jazyka či zdravotního postižení. Ty jsou bohužel
zcela běžné a představují hrozbu pro světové vzdělání. Mezi nejnáchylnější patří děti z chudých
oblastí a dívky. V některých méně rozvinutých zemích, děti z nejchudších 20 % obyvatelstva
mají třikrát menší pravděpodobnost, že budou chodit do základní školy, než děti z nejbohatších
20 % populace. V roce 2007 představovaly dívky 54 % světové „mimoškolní“ populace
(MDG Report 2009).
Co by se tedy mělo hlavně podniknout pro splnění cíle v oblasti základního vzdělání pro
všechny? Jeho dosažení do roku 2015 vyžaduje, aby všechny děti, které se nachází ve věku
nástupu do školy, měly přístup ke vzdělání do roku 2009. Ač situace nedosáhne v tomto směru
kýženého cíle, určitého pokroku dosaženo bylo – v roce 2007 vstoupilo poprvé do školních tříd
137 milionů dětí - což je o 7 milionů více než v roce 1999 (MDG Report 2009). Přístup ke
vzdělání je ale pouze jedním z řešení. Pro všeobecné základní vzdělání je nezbytné také úplné
dokončení průběhu základní školní docházky. Miliony dětí tak sice do školy nastoupí, ale
nedokončí ji. V mnoha rozvojových zemích jsou školní systémy chronicky podfinancované
a nemají ani potřebné zdroje k jejich udržitelnosti. V důsledku toho mnoho dětí školu opouští,
aniž by získaly nejzákladnější dovednosti v oblasti čtení, psaní a počítání. Řešení těchto
problémů bude vyžadovat rozsáhlé reformy a zvýšení investic. Na základě údajů za rok 2004,
UNESCO odhaduje, že pokud má být cíle do roku 2015 dosaženo, je třeba jen v regionu
Subsaharské Afriky přijmout 3,8 milionů učitelů (MDG Report, 2009).
Zvýšení počtu registrovaných dětí do škol a zlepšení kvality jsou rozhodujícími faktory pro
dosažení základního vzdělání do roku 2015. Země, u kterých je nepravděpodobné, že by cíle
v určeném roce dosáhly, tak čekají dva těžké úkoly – (1) musí podstatně urychlit nábor dětí do
škol a zlepšit schopnost je ve školách udržet; a (2) musí zlepšit studijní výsledky dosaženého
vzdělání natolik, aby měly pozitivní dopad na ekonomický a sociální sektor. Tyto země tedy
musí současně zlepšit přístup a zvýšit kvalitu – pokud školy nemohou nabídnout kvalitní
vzdělání, je méně pravděpodobné, že rodiče své děti budou do škol posílat (MDG Report,
2009).
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1. 3. 2. EFA – Education for All
V souladu s druhým rozvojovým cílem tisíciletí - zajistit kompletní základní vzdělání pro
všechny děti, chlapce i děvčata - přichází UNESCO s programem „Vzdělání pro všechny“
(Education for All - EFA. Jedná se o mezinárodní závazek, který byl zahájen v roce 1990
v Jomtienu. Cílem EFA je dopřát výhody vzdělávání každému člověku v každé společnosti.
Partnery v plnění tohoto závazku jsou široké koalice národních vlád, skupiny občanských
společností a rozvojové instituce (např. UNESCO, World Bank). V reakci na pomalý postup byl
závazek znovu obnoven v Dakaru v dubnu roku 2000, a pak znovu v září 2000, kde 189 zemí
přijalo dva cíle EFA mezi Rozvojové cíle tisíciletí (dosažení základního vzdělání pro všechny
a prosazování rovnosti mezi pohlavími) (World Bank, 2009).
Program EFA stanovil 6 cílů (World Bank, 2009):
1. Rozšířit a zlepšit komplexní péči v raném dětství a vzdělávání zejména pro nejvíce
ohrožené a znevýhodněné děti.
2. Zajistit přístup k úplnému, bezplatnému, povinnému a především kvalitnímu
základnímu vzdělání pro všechny děti – zejména dívky, příslušníky etnických menšin
a děti žijící v těžkých životních podmínkách.
3. Zajistit, aby vzdělávací potřeby všech mladých lidí a dospělých byly spravedlivě
naplňovány prostřednictvím příslušných znalostních a dovednostních vzdělávacích
programů.
4. Dosáhnout zlepšení – o 50 % - v úrovni gramotnosti dospělých do roku 2015, a to
zejména pro ženy; zajistit spravedlivý přístup k základnímu a dalšímu navazujícímu
vzdělání pro všechny dospělé.
5. Odstranit nerovnost mezi pohlavími v rámci základního a středního školství do roku
2005, a dosáhnout rovnosti mužů a žen v přístupu ke vzdělání do roku 2015.
6. Zlepšit všechny aspekty kvality vzdělání a zajistit vynikající výsledky ve všech
vyučovaných dovednostech, zejména ve čtení, psaní, počítání a základních
dovednostech potřebných pro život.
Pokroky v plnění cílů EFA:
1. Dětská podvýživa je celosvětovým problémem, postihuje jedno ze tří dětí ve věku do
5 let a snižuje jejich schopnost se učit. Pomalý pokrok v boji proti dětské podvýživě
a špatnému zdravotnímu stavu (zejména v Subsaharské Africe a Jižní Asii) ohrožuje
pokrok v dosažení všeobecného základního vzdělání.
Rozdíly mezi nejbohatšími a nechudšími dětmi se i nadále prohlubují. V roce 2006 byl
předškolní GER v průměru 79 % v rozvinutých zemích a 36 % v rozvojových zemích
(14 % v Subsaharské Africe). V některých zemích, 20 % nejbohatších dětí navštěvuje
pětkrát častěji předškolní vzdělávací programy než děti z nejchudších 20 % domácností.
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Péče o děti v předškolním věku je pro vzdělání nesmírně důležitá a má velký vliv na
pokrok (EFA GMR 2009).
Pokud bude současný trend pokračovat, nebude tento cíl splněn.
2. Průměrný NER rozvojových zemí se od konference v Dakaru zvyšuje. V Subsaharské
Africe se v letech 2000 až 2007 zvedl z 58 % na 74 % (MDG Report 2009) a v Jižní
Asii ze 79 % na 90 % (MDG Report 2009).
Stále však 72 milionů dětí nechodí do školy (MDG Report 2009). Děti z chudých
domácností, venkovských oblastí, slumů či jinak znevýhodněných skupin mají stále
větší potíže s přístupem ke kvalitnímu vzdělávání.
Velký vliv na trendy v základním vzdělávání má veřejná politika – na jedné straně
přináší pokrok např. v Etiopii a Tanzanii (zrušení školních poplatků, výstavba škol,
najímání učitelů); na straně druhé pokrok brzdí, např. v Nigérii či Pákistánu (špatná
vládní strategie drží miliony dětí stále mimo školu).
V roce 2006 bylo 58 % populace školního věku (asi 513 milionů) zapsáno na střední
školy, což je nárůst o téměř 76 milionů od roku 1999 (EFA GMR 2009). Navzdory
pokroku ale stále nemá většina mladých lidí na světě možnost do střední školy nastoupit
– v Subsaharské Africe není 75 % dětí ve věku středoškoláků zapsáno na střední školy
(EFA GMR 2009).
3. Vládní politiky stále nejsou dostatečně zaměřené na mládež a potřeby vzdělávání
dospělých. Je třeba silnější politické odhodlání a další veřejné financování, aby se tento
bod mohl efektivněji chýlit ke zdárnému konci.
4. Odhaduje se, že 776 milionů dospělých (tj. 16 % světové populace) není gramotných;
z toho 2/3 tvoří ženy (EFA GMR 2009). Většina zemí přitom v posledních letech
dosahuje v tomto směru pouze malého pokroku. Pokud bude současný trend
pokračovat, bude v roce 2015 negramotných 700 milionů dospělých (EFA GMR 2009).
Globální míra gramotnosti se zvýšila ze 76 % na 84 % v letech 1985 – 2005 (EFA
GMR 2009). Stále ale ve 45 zemích nedosahuje míra gramotnosti průměru rozvojových
zemí – 79 %, a to především v Subsaharské Africe a Jižní a Západní Asii (EFA GMR
2009).
Výrazné rozdíly v gramotnosti v rámci zemí jsou často spojeny s chudobou a dalšími
formami znevýhodnění. V sedmi zemích Subsaharské Afriky s nízkou mírou
gramotnosti dospělých je rozdíl mezi nejchudšími a nejbohatšími domácnostmi více než
čtyřicet procentních bodů (EFA GMR 2009).
5. V roce 2006 dosáhlo rovnosti pohlaví zároveň v základním i středním školství 59 zemí
ze 176, což je o 20 zemí více než v roce 1999 (EFA GMR 2009). Na základním stupni
dosáhlo rovnosti přibližně 2/3 zemí (rovnosti nedosáhla více než polovina zemí
v Subsaharské Africe, Jižní a Západní Asii a Arabských státech). Pouze 37 % zemí
dosáhlo rovnosti na úrovni středoškolského vzdělávání (EFA GMR 2009).
Nerovnosti mezi pohlavími v přístupu ke vzdělání zvětšuje chudoba a další formy
sociálního znevýhodnění.
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6. Stále existují velké rozdíly mezi studenty v bohatých a chudých zemích, a v rámci
jednotlivých zemí pak i nerovnosti mezi regiony, obcemi, školami a učebnami. Tyto
rozdíly mají významný vliv nejen v oblasti vzdělání, ale i pro širší distribuci příležitostí
ve společnosti. V rozvojových zemích je podstatně nižší podíl úspěchu v učení. Ve
čtyřech zemích Subsaharské Africe dosáhlo méně než 25 % studentů 6. ročníku žádoucí
úrovně ve čtení, a v dalších šesti zemích to bylo pouze 10 % (EFA GMR 2009).
Zázemí pro studenty, organizace vzdělávacího systému a prostředí školy ovlivňuje
rozdíly v rámci jednotlivých zemí. Mnohé prostředky, které jsou pro rozvinuté země
samozřejmostí (základní infrastruktura, elektřina, židle, učebnice…), jsou pro země
rozvojové vzácností. Více než 27 milionů učitelů světa pracuje na základních školách,
80 % z nich v rozvojových zemích. Celkový počet zaměstnanců základních škol se
zvýšil v letech 1999 – 2006 o 5 % (EFA GMR 2009). Jen v Subsaharské Africe je třeba
vytvořit 1,6 milionu pracovních míst pro učitele a učitele přijmout do roku 2015, a pak
jejich počet ještě navýšit na 3,8 milionu (odchod do důchodu, rezignace, ztráty
v důsledku HIV/AIDS), aby bylo možné cíle dosáhnout.

1. 4. Vztah vzdělání a dílčích aspektů rozvoje
Tato podkapitola se snaží o kvantitativní zarámování vztahu mezi vzděláním a rozvojem. Měla
by vztah ilustrovat a poukázat na globální souvislosti mezi vzděláním a rozvojem.
S jednotlivými ukazateli pracuje na úrovni zemí, kde by měl být také význam vzdělání
vyzdvihnut.
Předkládané grafy ilustrují vztahy gramotnosti a některých dílčích ukazatelů rozvoje.
Vzdělání (reprezentováno mírou gramotnosti v jednotlivých zemích světa) se profiluje jako
jedna z nejdůležitějších dimenzí rozvoje. Téměř všechny grafy na vztah mezi vzděláním
a zkoumaným dílčím aspektem rozvoje poukazují.
Na Obr. 7 je patrný negativní vztah mezi gramotností a úhrnnou plodností v zemích světa.
Například zatímco gramotnost vyspělé západní Evropy se pohybuje kolem 99 % a úhrnná
plodnost je průměrně 1,6 dítěte na ženu, v Subsaharské Africe je průměrná gramotnost 62,9 %
a úhrnná plodnost 5,3 dítěte na ženu. Jak bude v následující kapitole uvedeno, četné studie
dokazují, že obecně platí: čím vyššího stupně vzdělání žena dosáhne, tím méně v průměru
porodí dětí (McCrary a Royer 2006, Grimm 2005, Roth a Ngugi 2005).
Existují však i výjimky, které tato práce uvádí dále, a které dokazují, že i toto zevšeobecnělé
tvrzení není vždy a všude bezpodmínečně univerzální. Úhrnnou plodnost ovlivňují i další
faktory - například náboženské a kulturní aspekty a především postavení ženy v dané
společnosti. I v těchto případech se ovšem lze domnívat, že vzdělání může působit skrze tyto
faktory alespoň nepřímo.
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Obr. 7: Vztah podílu gramotného obyvatelstva a úhrnné plodnost v zemích světa v roce 2009
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Zdroj dat: PRB 2009, HDR 2009
Obr. 8: Vztah podílu gramotného obyvatelstva a kojenecké úmrtnosti v zemích světa v roce 2009
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Zdroj dat: PRB 2009, HDR 2009

Obr. 8 poukazuje na negativní vztah mezi gramotností a kojeneckou úmrtností. Z grafu
vyplývá, že se zvyšujícím se vzděláním v průměru klesá hodnota kojenecké úmrtnosti zemí.
Kojenecká úmrtnost je často velice průkazným ukazatelem rozvoje dané země. Obecně by
údaje, které kojeneckou úmrtnost mapují, měly přiblížit úroveň zdravotnických služeb v zemi.
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Pokud zdravotní služby nedosahují potřebné kvality, kojenecká úmrtnost dosahuje vysokých
hodnot – jako je tomu v nejméně vyspělých zemích světa. Hodnoty kojenecké úmrtnosti zde
často přesahují 100 ‰ – např. Afghánistán 155 ‰, Angola125 ‰, Burundi 120 ‰, GuineaBissau 117 ‰, Mali 110 ‰, Čad 106 ‰ a Guinea 104 ‰. Oproti tomu hodnoty kojenecké
úmrtnosti ve vyspělých zemích se pohybují v rozmezí 2 až 5 ‰. Například, Česká republika se
může pochlubit velmi nízkou kojeneckou úmrtností, a to 3 ‰. Stejně jako Česká republika je na
tom např. Švédsko, Norsko či Japonsko. O něco lépe (2 ‰) si vede Slovinsko, Singapur,
Lucembursko a Hong Kong.
Vliv vzdělání a zdravotního stavu obyvatel je zřejmý. Děti ve většině rozvojových zemí trpí
podvýživou a řadou dalších zdravotních problémů. Se špatným zdravotním stavem je spojen
také nízký počet let školní docházky. Některé výzkumy (Glewwe a Miguel 2007) potvrdily, že
špatné zdraví a výživa dětí snižuje roky školní docházky, a také čas, který děti tráví učením
a přípravou do školy.
Děti v méně rozvinutých zemích mají obvykle horší zdravotnické a vzdělávací možnosti než
děti v bohatých zemích. To mimo jiné odráží také nižší příjmy domácností v těchto zemích,
stejně jako méně kvalitní a méně dostupnou zdravotní péči a vzdělání.
Obr. 9: Vztah podílu gramotného obyvatelstva a HDP na obyvatele v zemích světa v roce 2009
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Zdroj dat: PRB 2009, HDR 2009

Pokud dosazujeme do grafu hodnoty gramotnosti s HDP, je nutné předpokládat, že hodnota
HDP není od určité výše kriticky důležitá, tudíž se pracuje s jeho logaritmovanou hodnotou.
Vyšší hodnoty HDP jsou tak silně redukovány, což ale nijak neovlivňuje charakter vztahu mezi
zkoumanými veličinami.
Obr. 9 poukazuje na pozitivní vztah mezi mírou gramotnosti a hodnotou HDP na obyvatele
(v paritě kupní síly) v jednotlivých zemích světa – se vzrůstajícím vzděláním obyvatel roste
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i úroveň HDP na obyvatele země. V levé části grafu se nachází země s nejnižšími hodnotami
gramotnosti na světě: např. Mali – 26,2 %, Afghánistán – 28,0, Niger – 28,7 %, Burkina Faso –
28,7 %, Čad – 31, 8 %, jejichž hodnoty HDP v paritě kupní síly jsou podobně na nízké úrovni:
Mali – 1083 USD, Afghánistán – 1 054 USD, Niger – 627 USD, Burkina Faso – 1 124 USD,
Čad – 1 477 USD. Pro porovnání hodnota HDP České republiky je 24 144 USD.
V pravé části grafu se nachází shluk vyspělých zemí, jejichž míra gramotnosti se blíží
100 % a vysokých hodnot stejně tak dosahuje i HDP (v průměru kolem 35 000 USD, převážně
se jedná o státy západní a severní Evropy, severní Ameriky a ropné mocnosti jako je Katar,
Kuvajt či Spojené Arabské Emiráty).
Mohou existovat dva důvody, proč předpokládat, že vzdělání souvisí s ekonomickou úrovní.
Zaprvé je zcela očividné, že životní úroveň za poslední tisíciletí, a zejména od roku 1800, se
obrovským tempem zvedla. Pokrok byl přitom zaznamenán primárně u vyspělé společnosti,
zatímco negramotné obyvatelstvo se do světové ekonomiky zapojilo až později. Je tedy velice
zřejmé, že existuje souvislost mezi vědeckým pokrokem a způsobem, jakým vzdělání umožňuje
rozvíjet znalosti. Druhým, a také konkrétnějším důvodem, je celá řada ekonometrických studií,
které naznačují závislost mezi příjmy fyzických osob a úrovní jejich vzdělání (Stevens a Weale
2004).
Obr. 10: Vztah podílu gramotného obyvatelstva a indexu rovnosti pohlaví v zemích světa v roce 2009
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Zdroj dat: PRB 2009, HDR 2009

Gender-Related Development Index (GDI) se počítá jako průměrná úspěšnost rovnosti
pohlaví ve třech základních dimenzích indexu lidského rozvoje: možnost zdravého a dlouhého
života (zdraví), znalosti (vzdělání) a slušná životní úroveň (HDP) – vše upraveno za účelem
porovnání stejných příležitostí ve všech třech dimenzích pro muže i ženy. Přitom hodnota
indexu 1,00 znamená naprostou rovnost mezi pohlavími (HDR 2009).
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Na Obr. 10 lze rozpoznat pozitivní vztah mezi zkoumanými ukazateli – podílem gramotných
obyvatel dané země a GDI. Čím vyšší je míra gramotnosti v zemi, tím blíže je země rovnosti
pohlaví ve všech třech dimenzích GDI (zdraví, vzdělání, HDP).
Jak je patrné i z grafu, mezi země s nejnižším GDI patří ty, které mají i nízkou míru
gramotnosti. Nejnižší hodnoty GDI, mezi 0,30 a 0,40, se nachází tradičně především v regionu
Subsaharské Afriky (Niger – 0,31, Sierra Leone – 0,35, Středoafrická republika – 0,35, Burkina
Faso – 0,38), plus se k nim připojuje asijský Afghánistán (0,31).
Obr. 11: Vztah podílu gramotného obyvatelstva a podílu žen užívajících antikoncepci v zemích světa
v roce 2009
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Zaostalost rozvojového světa s sebou nese i vážný nedostatek informací týkajících se
plánování rodiny a ochrany před nechtěným těhotenstvím. Neinformovanost obyvatel
rozvojových zemí o těchto možnostech s sebou přináší rizika, jakými jsou vysoká plodnost či
pohlavně přenosné choroby. Antikoncepce mimo jiné může také zabránit předčasným úmrtí
matek tím, že zabrání nechtěným či rizikovým těhotenstvím a zdraví ohrožujícím potratům
(Ozalp a kol. 1999). Obecněji by se dalo shrnout, že používáním antikoncepce se snižuje
plodnost žen (Sarmad a kol. 2007, Roth a Ngugi 2005). Zda žena nějakou ochranu před početím
používat bude, není jen otázkou nedostatečného vybavení některých zemí či neinformovanosti.
Často svou roli hraje také postavení žen – ve většině rozvojových zemí ženy nemají (a ani
neznají) svá práva a jsou v oblasti plánování rodiny a používání antikoncepčních prostředků
odkázané na rozhodnutí svých partnerů.
Z Obr. 11 je patrné, že na úrovni zemí mezi mírou gramotnosti a podílem žen užívajících
antikoncepci vztah existuje. Ve vyspělých zemích s vysokou gramotností se podíl žen
užívajících antikoncepci pohybuje kolem 80 % a lze je spatřit na pravé straně grafu (např.
Austrálie – 85 %, Velká Británie – 84 %, Švýcarsko – 82 %, Jižní Korea – 81 %, USA – 73 %).
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V levé straně grafu se nachází především nejméně vyspělé země světa, kde se podíl žen
užívajících antikoncepci pohybuje pod hranicí 20 % (nejméně Čad – 3 %, Angola – 6 %, Súdán,
Sierra Leone, Mali a Eritrea shodně 6 %).
Všechny předchozí grafy poukázaly na souvislosti vzdělání (reprezentované podílem
gramotného obyvatelstva) a vybraných ukazatelů rozvoje. Grafy tak potvrdily tvrzení, že na
globální úrovni má vzdělání vliv na rozvoj země. Nepodaly ovšem odpověď na to, co za
vztahem vzdělání a rozvoje konkrétně stojí. Proč vzdělanější ženy více užívají antikoncepci?
Jakým způsobem může vzdělání ovlivnit kojeneckou a dětskou úmrtnost? Jakými mechanismy
lze prostřednictvím vzdělání působit na ekonomický růst, genderovou rovnost či snížení úhrnné
plodnosti?
Na tyto a další otázky se pokusí zodpovědět druhá část práce, která se snaží o kvalitativní
vyhledání jednotlivých mikromechanismů, skrze které vzdělání rozvoj ovlivňuje.
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Kapitola 2

Mechanismy podmiňující vztah mezi vzděláním a rozvojem
Dle předchozích kapitol je patrné, že na makro-úrovni lze téměř s jistotou nalézt vztah mezi
vzděláním a rozvojem. Vzdělání je jednou z nejdůležitějších dimenzí rozvoje a z globálního
hlediska platí, že vzdělání rozvoj dané země pozitivně ovlivňuje.
V následující části diplomové práce bude snaha zaměřit se na mechanismy, které fungují na
mikro-úrovni, a které podmiňují onu makro-souvislost mezi vzděláním a rozvojem, jež je patrná
z předešlé části práce. Jednotlivé příčinné souvislosti jsou v praxi většinou dokládány
prostřednictvím příkladových studií. Často jsou tyto mechanismy lokálně specifické, což příliš
neumožňuje stanovit obecný závěr, který by byl zevšeobecňující a globálně platný. Nicméně
všechny tyto mechanismy je nutno brát jako klíč k zodpovězení otázky, co konkrétně za
vztahem mezi vzděláním a rozvojem stojí či může stát.
Jednotlivé mechanismy byly vyhledávány v řadě odborných článků. Všechny analýzy mají
většinou charakter příkladových studií, a jsou proto velmi úzce zaměřeny - zejména na
zhodnocení konkrétního projektu, který na daném území a v daném čase probíhal. Jen zřídkakdy
se tedy tyto odborné texty zaměřují na více než jednu oblast lidského rozvoje. Je třeba ale
doplnit, že kategorizace jednotlivých mechanismů je často složitá, protože se mechanismy různě
prolínají. Určitý program tedy může být zaměřen například na vliv vzdělání na ekonomické
chování obyvatel, ale nepřímo přitom může přinášet i výsledky z působení vzdělání na výživu
dětí či rovnost mezi pohlavími.
Mechanismy, které jsou v této části práce podrobněji analyzovány, byly i přes výše uvedené
komplikace s kategorizací rozděleny do skupin. Tyto skupiny v podstatě kopírují oblasti
lidského rozvoje - do kterých faktor vzdělání zasahuje, a přímo je tak ovlivňuje.
1. ekonomické chování obyvatel
2. demografické chování obyvatel
3. zdravotní stav obyvatel
4. genderová nerovnost
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5. implementace technologií v zemědělství
6. environmentální chování obyvatel
7. migrace

2. 1. Ekonomické chování obyvatel
Vzdělání silně ovlivňuje ekonomické chování obyvatel skrze řadu mechanismů. Vzdělaní lidé
nacházejí snadněji práci. Podle Hanusheka a Wössmanna (2008) roste díky vzdělání lidský
kapitál, čili pracovní síla, což zvyšuje produktivitu práce a následný hospodářský růst. Vzdělání
také zvyšuje inovační schopnost ekonomiky – usnadňuje se šíření a přenos znalostí potřebných
k pochopení a zpracovnání nových informací a také úspěšná implementace nových technologií
navržených jinými odborníky, což podporuje ekonomický rozvoj (Benhabib a Spiegel 1994,
Nelson a Phelps 1966 cit. v Hanushek a Wössmann 2008).

2. 1. 1. Příjem jednotlivců a domácností
Mnoho studií poukazuje na souvislost mezi délkou školní docházky a výší příjmů – čím více let
strávených ve škole, tím vyšší mzda. Podle Population Council (2001 cit. v Geo-JaJa a kol.
2009) a Blackdena a Bhanu (1990 cit. v Geo-JaJa a kol. 2009) zvyšuje každý rok školní
docházky možnost výdělku pro ženy o 10 až 20 %. Podobně také například rozvojový program
v Indonésii, který měl za cíl rozsáhlou výstavbu škol a s tím spojené rozšiřování vzdělání, měl
za následek zvýšení příjmů místních obyvatel (Breierova a Duflo 2002).
Míry návratnosti investic do sociální oblasti jsou někdy interpretovány jako faktory
dokládající důležitost dopadu vzdělání na produktivitu. Tento úhel pohledu ale čelí argumentu,
že vzdělání má - spíše než vlastní rostoucí produktivitu - pouze signalizační funkci, která je
charakteristická pro lidi s různými vrozenými vlastnostmi (Ranis a kol. 2000).
Velký nárůst vzdělávání žen v Thajsku (Nakavachara 2010) vedl sice ke snížení
genderových rozdílů v platech, avšak k větším výdělkům u žen než mužů nedošlo. Proč tomu
tak je, k tomu studie nedošla. Uvádí ale, že ženy mají v dlouhodobějším horizontu lepší
pozorovatelné vlastnosti než muži. Také Geo-JaJa a kol. (2009) poukazuje na velké přednosti
ženské práce - ženy bývají často svědomitější a pečlivější v pracovním procesu než muži.
Modernizace, která podle Nakavachary (2010) prudký nárůst vzdělání žen v Thajsku
pravděpodobně způsobila, tak kromě zvýšení úrovně ženské vzdělanosti také zesílila postavení
žen na trhu práce.
Studie Sharpa a kol. (2004) zkoumala vliv úrovně vzdělání žen na jejich produktivitu při
vykonávání domácích činností. I když by se na první pohled mohlo zdát, že s rostoucím
vzděláním roste i produktivita, opak byl v tomto případě pravdou. Bylo zjištěno, že ženy, které
získají vyšší vzdělání, se stávají v domácnosti více nespokojené, což vede ke snížení jejich
produktivity jejich domácího výkonu. Výzkum Sharpa a kol. (2004) se zaměřil, jak na tradiční

Tereza Kocová: Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

34

(nezaměstnané) ženy v domácnosti, tak na ženy, které kromě domácích činností chodí i do práce
– tedy výdelečně činné.

2. 1. 2. Spořivost
Příjem lidí v nejchudších zemích světa je nízký a nepravidelný. Pro to, aby mohli obyvatelé
rozvojových zemí vyjít s penězi i v krušnějších časech, kdy se peněz nedostává, a naopak
výhodně investovat, když je příležitost, potřebují alespoň základní povědomí o hospodaření
s penězi.
Při zaměření se na vztah mezi spořením a rozvojem je třeba si uvědomit, že spoření není
pouze věcí akumulace majetku. Je především způsobem, který pomáhá lidem přizpůsobit jejich
spotřebu jejich měnícím se a nepředvídatelným příjmům, a také pomáhá zajistit životní úroveň
chudých lidí, jejichž životy jsou obtížné a nejisté (Deaton 1989).
Je sice možné stanovit obecné pravidlo, které se dá vztáhnout na všechny země světa, přesto
ale má spoření v rozvojových zemích svá specifika. Z mikroekonomického hlediska je nutné se
zaměřit na demografickou strukturu obyvatelstva rozvojových zemí, která je diametrálně
odlišná od struktury zemí rozvinutých. Domácnosti rozvojových zemí jsou početné a chudé,
a obyvatelstvo většinou pracuje v zemědělství. Příjmy rodin jsou nízké a mnohdy také velice
nepravidelné. Problémem v rozvojových zemích navíc často bývá nedostatečná či mylná vládní
politika. Neuspokojivé výsledky jsou všudypřítomné a vážně brzdí pokrok v rozvoji dané země
(Deaton 1989).
Pozitivní vztah mezi vzděláním a úsporami byl zjištěn v řadě studií (Solmon 1975 cit. v Cho
2009). Solmon (1975 cit. v Cho 2009) srovnává míru úspor u skupin s různým dosaženým
stupněm vzdělání. Výsledkem je, že sklon k úsporám stoupá s počtem let vzdělání. Tendence ke
spoření mají podle Cho (2009) více muži a obecněji lidé v manželství. Spořitelé podle Cho
(2009) absolvují více let školní docházky a jsou poněkud starší ve srovnání s „nespořiteli,“ kteří
zase spíše žijí v domácnosti, která má více členů. Vyšší úroveň vzdělání také zvyšuje
pravděpodobnost pohybu ve smyslu bezpečnosti spoření – od žádného spoření, přes bezpečné
spoření, až po úspory pro luxus (Cho 2009).
V letech 1957 až 1985 bylo ve Spojených státech amerických zavedeno nařízení
o středoškolském vzdělání, které přijalo 29 států. Ve 14 případech byla v kurikulu pro střední
školy zavedena témata týkajících se vedení domácího rozpočtu, vedení úvěrů a základů
investičního managementu. Cílem těchto osnov bylo vybavit studenty praktickými dovednostmi
v oblasti financování, které budou uplatňovat v dospělém životě. Potvrdilo se, že nařízení
významně zvýšilo orientaci na vzdělávání v oblasti financí a v konečném důsledku také zvýšilo
míru úspor - sazby, při nichž jednotlivci ukládali a hromadili úspory během svého dospělého
života (Obr. 12). Tyto výsledky možno brát jako jeden z dokladů toho, že vzdělání může být
mocným nástrojem pro podporu soukromých úspor (Bernheim a kol. 1997).
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Obr. 12: Předpokládaný vzorec pro míru úspor

Zdroj: Bernheim a kol. 1997

Experiment z venkovských oblastí Ugandy (Bauer a Chytilová 2007) odhalil významný vliv
vzdělání na výši subjektivní diskontní míry (míra subjektivní trpělivosti) – každý rok školní
docházky snižuje míru o 35 procentních bodů. Nebyly přitom nalezeny signifikantní rozdíly
mezi muži a ženami, a stejně tak nebyla nalezena ani žádná negativní korelace mezi příjmem
a diskontní míru – jak je často uváděno.
Subjektivní diskontní míra hraje zásadní roli ve spoření, investicích a ochotě ke spolupráci –
což jsou nezbytné složky pro hospodářský rozvoj. Nabízí se tedy tvrzení, že profilování
spořivosti jednotlivců je jedním z důležitých mechanismů, kterým vzdělání ovlivňuje rozvoj
v Subsaharské Africe (Bauer a Chytilová, 2007).

2. 1. 3. Mikrofinancování
Celosvětově vládne shoda v názoru, že nelze pouze chudým lidem darovat finanční prostředky
a očekávat, že dojde k výrazné změně jejich stavu. Mnohem přínosnější je naučit je s penězi
správně nakládat. Systém mikrofinancování dává určitou možnost jedincům, kteří by nejspíš
nikdy v životě neměli možnost zažádat si o úvěr. Nejčastěji se jedná o malé půjčky farmářům
určené k podpoře jejich zemědělského podnikání. V ideálním případě se pak dlužníkovi podaří
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peníze nejen včas vrátit, ale navíc je využije takovým způsobem (nejčastěji na určitý druh
drobného podnikání), že se mu podaří sebe i svoji rodinu zabezpečit také do budoucna.
Program mikrokreditů (mikropůjček) pochází z Bangladéše, odkud se postupně rozšířil do
dalších zemí světa a zapojily se do něj desítky milionů chudých lidí. Nápad mikropůjčky se
urodil v hlavě bangladéšskému profesoru ekonomie Muhammadu Junusovi. Podařilo se mu
vytvořit první skutečně fungující organizaci – Grameen Bank – která se stala vzorem pro
ostatní.
Mikrofinancování se v posledních letech velice rozmohlo a v současné době existuje více
než 7000 mikrofinančních institucích sloužících milionům chudých lidí (Islam a Choe 2009).
Mikrofinance se staly velice populárním a především důležitým nástrojem pro snižování
chudoby.
Systém mikrofinancování má obrovský význam hlavně pro ženy, které často bývají
znevýhodňovány v oblasti vzdělávání. Jsou to právě ženy, kterým mikrofinanční organizace
půjčují finanční obnos přednostně. Ukázalo se totiž, že ženy jsou ve splácení mikroúvěru
mnohem spolehlivější než muži. Celkově by se dalo říci, že mikrokredity – a s nimi spojen
přístup k finančním prostředkům - posilují postavení žen ve společnosti, včetně přístupu ke
vzdělání. Důležitost snah o koncentraci pozornosti na vzdělání žen nasvědčuje i fakt, že většina
světové populace negramotných jsou právě ženy (2/3 z celkových 776 milionů, EFA GMR
2009).
Několik studií prokázalo, že ženy mají větší snahu své děti vzdělávat než muži (Behrman
a Rosenzweig 2002 cit. v Islam a Choe 2009). Vzhledem k tomu, že jsou ženy dominantní
skupinou klientů v programech mikrofinančních institucí, mikroúvěry tak mohou pozitivně
ovlivnit školní docházku dětí prostřednictvím posílení postavení žen.
Pokud přístup k mikrokreditům pomáhá snížit chudobu, mohli bychom se také domnívat, že
stejně tak se budou zvyšovat investice do vzdělání dětí – to proto, že nedostatečně rozvinuté
trhy v kombinaci s nízkými příjmy domácností (Doepke a Zilibotti 2005 cit. v Islam a Choe
2009), či nedostatečný přístup k úvěrům jsou často považovány za hlavní faktory vedoucí
k nedostatečnému přístupu ke vzdělání dětí v rozvojových zemích (Edmonds 2006 cit. v Islam
a Choe 2009).
Mikroúvěr v první řadě zvyšuje příjmy dlužníka, čímž pozitivně ovlivňuje také poptávku po
vzdělání dětí (Behrman a Knowles 1999). Ve spoustě rozvojových zemí je také běžné, že v době
krize rodiče stáhnou své děti ze školy. Mikroúvěr pomůže domácnosti zmírnit tlak výdajů na
spotřebu, čímž se sníží pravděpodobnost, že by byly děti nuceny předčasně opustit školu (Islam
2007 cit. v Islam a Choe 2009).
Pozitivní vliv na vzdělání můžou mít i povinné vzdělávací programy dospělých zřizované
mikrofinančními institucemi. Ačkoliv mikrofinancování samo o sobě nemá přímý cíl zlepšit
vzdělání dětí, působí tak alespoň zprostředkovaně – mezi svými členy (dlužníky) šíří informace
o potenciálních výhodách, které plynou z odeslání dětí do škol. Například členové Grameen
Bank mají povinnost si zapamatovat šestnáct důležitých zásad, mezi nimiž je také „we shall
educate our children“ – budeme vychovávat (vzdělávat) naše děti (Islam a Choe 2009).
Jak se ale ukázalo, mikrofinancování má i své stinné stránky, co se týká vlivu na vzdělání
dětí. Podle Islama a Choeho (2009) existuje několik důvodů, které mohou negativně ovlivnit
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vzdělání dětí v souvislosti s mikrofinancováním. Mikroúvěr často vyžaduje také zřízení
domácího podniku, což vyžaduje další pracovní síly – může tak dojít k nárůstu poptávky po
dětské práci. Dále, pokud výše úvěru není dostatečně velká, aby bylo možné najmout externí
pracovní sílu, mohou se domácnosti, stejně jako v prvním případě, uchýlit k tomu, že najmou na
práci dítě. Navíc, pokud se domácnosti, která nehledí přílš dopředu, zdá období splácení úvěru
krátké a úroková sazba vysoká, může pochybovat o návratnosti kapitálu vloženého do vzdělání
svých dětí.
Podobně i Gibb (2008) potvrzuje ve své studii z Bolívie, že dopady mikrofinancování jsou
mnohostranné. Některé důkazy jasně naznačují, že mikroúvěry kladně působí na rozvoj,
zatímco jiné ukazatele naznačují, že jsou méně účinné. Když byla porovnávána skupina, která
měla zažádáno o dlouhodobý úvěr, a skupina, která si půjčovala poprvé, pak skupina
s dlouhodobým úvěrem vykázala výrazné zlepšení úrovně vzdělání dětí. Na druhou stranu ale
některé důkazy opět naznačují, že vzdělání dětí může mikroúvěry ovlivnit negativně (Brett
2006, Wydick 1999 cit. v Gibb 2008).
Zatímco mnoho empirických studií potvrzuje, že mikroúvěry mohou zvýšit příjem
a spotřebu domácností, existuje mnohem méně důkazů o dopadu mikroúvěrů na zvyšování
lidského kapitálu (Islam a Choe 2009). Podobně také například náhodný experiment ze slumu
v indickém Hayderabadu nepoukazuje na žádný vztah mezi mikrofinancováním a vzděláním;
a stejně tak nebyla nalezena ani korelace mezi mikrofinancováním a rozhodováním žen
(Banerjee a kol. 2009).
Mikrofinancování je tedy na jedné straně významným prostředkem ve zmírňování chudoby,
který přispívá k rozvoji hospodářství na venkově. Na druhou stranu ale může změnit motivaci
rodičů tak, že nepříznivě ovlivní školní děti, které by mohly naopak chudobu ještě zhoršit, a to
v delším časovém horizontu. V souvislosti s cílem práce by se především mělo hovořit o vlivu
vzdělání na rozvoj skrze mikrofinancování. Jelikož jsou ženy považovány řadou
mikrofinančních organizací za spolehlivější klienty, může expanze vzdělání žen posunout laťku
významu mikrofinancování na redukci chudoby a následný rozvoj země. Vzdělání zde hraje roli
jakéhosi „startovacího můstku“, ze kterého se mohou ženy (ale i muži) odrazit. Systém
mikrofinancování jim poté dopřeje možnost své znalosti prověřit v praxi, a tím si vydělat
potřebné peníze k uživení sebe i své rodiny. Lidé se základním vzděláním jsou schopnější
vnímat další informace, a stavět tak dále na svých již nabytých znalostech. Mikrofinancování je
prostředkem, který umožňuje chudým lidem uplatnit své vzdělání v praxi.
Výše bylo zmiňováno, že mikrofinancování může zvýšit poptávku po dětské práci (Islam
a Choe 2009). I zde hraje svou roli vzdělání. Vzdělání má vliv nejen na znalosti lidí, ale také na
jejich dovednosti a postoje, a tak jsou si vzdělaní lidé více vědomi nepřípustnosti dětské práce.
Své děti tak raději pošlou do školy, protože budou pravděpodobněji schopnější – než
negramotní – si vedení svého podniku zorganizovat tak, aby dětskou pracovní sílu
nepotřebovali.
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2. 2. Demografické chování obyvatelstva
Role vzdělání mužů a žen ve vztahu k plodnosti a utváření lidského kapitálu je jednou
z centrálních otázek. Základní tezí řady studií zabývajících se rozvojovou tematikou je fakt, že
vzdělání snižuje plodnost žen (McCrary a Royer 2006, Grimm 2005, Roth a Ngugi 2005).
Vzdělání žen, silněji než vzdělání mužů, determinuje plodnost a věk, ve kterém lidé vstupují do
manželství. Nicméně vzdělání mužů i žen je stejně důležité ve vztahu ke snižování dětské
úmrtnosti (Breierova a Duflo 2002).
Rozvojové země často čelí problému přelidněnosti. Snahy řady států, o snížení plodnosti
mnohdy končí neúspěchem. Podle Gyimah (2003) není prokázané, že by byly všechny politiky
nařizující nejnižší možný věk vstupu do manželství (a tím často také věk narození prvního
dítěte) nějak zvlášť účinné. Přesto navrhuje, že by se strategie na snižování plodnosti měly –
i přes případné prvotní neúspěchy - dále zaměřovat na zvýšení věku při prvním sňatku (nepřímo
by se tak mohlo dosáhnout vyšší docházky do středoškolského či post-středoškolského školství,
což je jeden z faktorů, které nejčastěji ovlivňují věk při sňatku). Mimo to, středoškolské
vzdělání také významně přispívá k lepšímu zdraví matek a snížení dětské úmrtnosti (Gyimah
2003).

2. 2. 1. Plodnost žen a postavení žen ve společnosti
Vliv vzdělání na populační růst dokazuje také například studie 14 afrických zemí z poloviny
80. let 20. století. Ta poukazuje na negativní korelaci mezi úrovní vzděláním žen a plodností
téměř ve všech zkoumaných zemích. Základní vzdělání mělo negativní vliv na zhruba polovinu
zemí, žádný efekt na zbývající polovinu, a středoškolské vzdělání konstantně snižovalo
plodnost. (např. Birdsall a kol. 1995 cit. v Ranis a kol. 2000). Keňa, Botswana a Zimbabwe,
které byly ve snižování plodnosti úspěšné, prokazovaly také nejvyšší stupeň školního vzdělání
žen, stejně tak jako nejnižší úroveň dětské úmrtnosti (Ainsworth a kol. 1995 cit. v Ranis a kol.
2000).
Podle Handy (2000) je vzdělání spolu s příjmem domácnosti nejvýznamnějším faktorem,
který negativně ovlivňuje počet narozených dětí. Vliv vzdělání je přitom větší, než vliv příjmů –
studie ve venkovských oblastech Jamajky uvádí, že vzdělání snižuje fertilitu o 0,45 dítěte na
ženu, kdežto příjem ji snižuje pouze o 0,15 dítěte na ženu (Handa 2000). Dle této jamajské
studie začíná vzdělání na plodnost působit negativně teprve tehdy, pokud žena dosáhne
minimálně 6. třídy základní školy. Pokud dosáhne vyššího stupně základní školy, než 9. třídy,
má tento faktor významný vliv na plodnost, a to především u městských žen. Osili a Long
(2008) uváději, že každý rok navíc, který se žena vzdělává, snižuje její plodnost o 0,26 (u dětí
narozených do 25 let ženy).
Vztah mezi počtem dětí a vzděláním je však i obrácený – např. na indickém venkově byl
prováděn výzkum vztahu mezi zodpovědností žen za své děti a jejich preferencemi (Bauer
a Chytilová 2009). Více trpělivosti a zodpovědnosti bylo zaznamenáno u žen, které mají více
dětí - přitom největší míra byla sledována u žen se třemi či čtyřmi dětmi. Výsledky výzkumu
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jsou v souladu s názorem, že posilování postavení žen v rozvojových zemích je pravděpodobně
spjato se zvýšením úrovně sklonu ke spoření a investování, které by mohly přispět k budoucímu
růstu země (Rubalcava a kol. 2007 cit. v Bauer a Chytilová 2009). Zodpovědnost žen postarat se
o své děti může být chápána jako investice do budoucnosti – jestliže jsou tyto vklady do kvality
dětí (vzdělání dětí) vysoké, pak jsou rodiče více motivovaní a do svých dětí také více investují,
a to na úkor aktuální spotřeby. Ženy jsou dle výzkumu za své děti zodpovědnější než muži,
tudíž by se dalo říci, že mají i větší vliv na jejich vzdělání. Pokud bude do dětí více a hlavně
kvalitněji investováno, čeká rodinu odměna v podobě budoucího zabezpečení. V tomto případě
tedy poroste míra investic (náklady na kvalitní vzdělávání dětí) a naopak nižší bude obnos
prostředků, které rodina věnuje na spotřební zboží.
S rostoucím vzděláním ženy se také posouvá věková hranice, kdy žena začne žít sexuální
život (Roth a Ngugi 2005). S tím souvisí i menší riziko pohlavně přenosných chorob pro
vzdělané ženy. Vzdělané ženy mají navíc za život méně sexuálních partnerů, než ženy
nevzdělané, čímž se riziko přenosu nemocí ještě více snižuje.
Vzdělání hraje klíčovou roli i v dalších analýzách zabývajících se plodností. Basu (2002)
uvádí, že na plodnost nejvíce působí dva klíčové faktory – postavení žen-matek (rovnost
pohlaví) a vzdělání žen-matek. Toto tvrzení je postaveno na hypotéze, že ve skutečnosti
vzdělání snižuje plodnost přes zprostředkování rovnosti žen a mužů, kterou vzdělání podporuje.
Ženy, které jsou nezávislé a ve svém rozhodování ryze autonomní, mohou také lépe ovládat své
reprodukční chování. Z toho vyplývá, že vzdělané ženy mají větší reprodukční autonomii, než
ženy nevzdělané. (Basu 2002) Postavení žen jako klíčový faktor ve smyslu vzdělání a fertility
vidí i Murthi (2002), Basu a Stephenson (2005) či Geo-JaJa a kol. (2009). Také Kravdal (2001)
se domnívá, že vzdělání stlačí plodnost výrazněji, pokud budou současně přijaty iniciativy na
posílení postavení žen. Podle Kravdala (2001) má vzdělání největší vliv na plodnost žen
v rovnostářských regionech a u žen s relativně vysokým individuálním statusem. I tak lze ale
očekávat, že vzdělání je universálním řešením pro snížení plodnosti v těch regionech, kde ženy
nemají příliš velká práva – a tím i práva autonomně ovlivňovat svou plodnost (Dodoo a Frost
2008 cit. v Shreffler a Dodoo 2009).
Podle Morgana a Niraula (1995 cit. v Chacko 2001) je také prokázáno, že větší autonomie
žen vede k většímu užívání antikoncepce (a tím k nižší plodnosti – viz dále). Podobně také
Zelaya a kol. (1996) dokládají pozitivní vztah mezi postavením žen a používáním antikoncepce.
Nyyssölä (2007) uvádí, že znalost žen týkající se kontroly plodnosti má pozitivní dopady na
zdraví a výživu dětí.
Na příkladu Indie dokládá Murthi (2002), že ženská autonomie je sice jedním z mnoha
faktorů, kterými vzdělání může plodnost ovlivnit, ale stále není vzděláním dostatečně
posilována. Alespoň ne vědomě – například jedním z hlavních důvodů, proč se rodiče v Indii
rozhodnou nechat vzdělávat své dítě, je spíše zvýšení jeho šance na lepší sňatek, než podpora
nezávislosti. (Jeffery a Jeffery 2002 cit. v Murthi 2002).
Murthi (2002) ve své studii uvádí, že nejvýznamnější vliv na plodnost žen má vzdělání
(především žen) a dětská úmrtnost. Přitom mechanismů, kterými vzdělání na plodnost působí, je
několik. Na příkladu Indie uvádí, že vzdělané ženy chtějí obvykle méně dětí než nevzdělané
ženy, a to mimo jiné proto, že vzdělání snižuje preferenci pro mužské potomky. Právě
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preference syna bývá důležitým faktorem, který přispívá k vysoké plodnosti (Murthi 2002).
Podobně Nyyssölä (2007) uvádí příklad z Nepálu, kde je preference mužských potomků také
velice častá - syn je pro rodinu „ekonomicky výhodnější“, především může snadněji vypomoci
při náročné zemědělské práci. Svou roli hraje i silná patriarchální nepálská společnost, kde jsou
ženy, které mají více dětí – a to především synů – více ceněny. Neplatí to ale samozřejmě
všude, například studie z Bangladéše (Khan a Raeside 1997) preferenci syna jako faktor
vysvětlující plodnost vyloučila.
Vzdělání také podporuje aktivní činnost žen ve snižování dětské úmrtnosti a ve zlepšení
reprodukčního zdraví – vzdělání přispívá k větší informovanosti a užívání antikoncepce
u vzdělaných žen (Birdsall a Griffin 1988, Murthi 2002). Podobně také výsledky studie z Ghany
ukazují, že věk při narození prvního dítěte působí významně negativně na plodnost. Příčinu
tohoto jevu vidí Gyimah (2003) v tom, že na rozdíl od minulé generace mají současné ženy
přístup ke vzdělání a účinné antikoncepci, což nemá za následek pouze zvýšení věku při
narození prvního dítěte, ale také významný pokles fertility.
Studie Breierové a Duflo (2002), Rotha a Ngugi (2005), Chenga a Nwachukwua (1997)
a Birdsalla a Griffina (1988) uvádí, že vzdělání ovlivňuje věk při sňatku. Tím usnadňuje
získávání a využívání informací o moderních antikoncepčních prostředcích a plánování rodiny
(negativní vliv na velikost rodiny) a zvyšuje účast žen v pracovním procesu. Každý rok školní
docházky je, podle Breierové a Duflo (2002), spojen s nárůstem 0,38 let věku při vstupu do
manželství, přitom vzdělání ženy má větší význam, než vzdělání muže – čím větší rozdíl mezi
dosaženým vzděláním muže a ženy, tím nižší věk vstupu do manželství. Nyyssölä (2007) také
uvádí, že se zvýšením věku ženy při sňatku dochází k poklesu rozdílu věku partnerů. Se
zvýšeným věkem při sňatku často roste i věk narození prvního dítěte a ten koreluje s postavením
ženy v rodině – čím vyšší věk ženy, tím více roste její postavení. Podle Breierové a Duflo
(2002) také vzdělání rodičů ovlivňuje výběr konkrétního partnera - vzdělanější ženy si
pravděpodobněji vezmou takového muže, který bude schopen se postarat o jejich děti.
Vzdělané domácnosti jsou také menší - podle Hanjry a kol. (2009a) platí tvrzení, že velikost
domácnosti je záporným determinantem blahobytu. Vysoká fertilita, která má na velikost rodiny
největší vliv, tak způsobuje i finanční problémy spojené se zaopatřením všech dětí. To se pak
samozřejmě může odrazit na jejich zdraví i zdraví celé rodiny.
Podle Breierové a Duflo (2002) má na plodnost žen vliv nejen jejich absolutní dosažené
vzdělání, ale také rozdíl mezi dosaženým stupněm vzdělání mužů a žen – snížením rozdílu mezi
nimi dojde i ke snížení fertility. Vzdělání žen hraje významnější roli i svou větší nedostupností
– je méně pravděpodobné, že se dostane vzdělání dívkám, než chlapcům, protože vzdělání dívek
je mnohem silněji ovlivněno rodinným zázemím a tradicemi, než vzdělání chlapců.
V případě, že má žena první dítě před dosažením 15 let, hraje její vzdělání, a stejně tak
i rozdíl mezi jejím vzděláním a vzděláním jejího partnera, významnou roli; přitom má větší vliv
na dřívější porodnost vzdělání ženy. Pokud má žena první dítě před dosažením 25 let, výzkum
prokázal, že vzdělání nehraje tak velkou roli, ale rozdíl mezi vzděláním ženy a muže význam
má. Jinak řečeno, když relativně naroste vzdělání muže v neprospěch jeho partnerky,
předpokladem je zvýšení fertility (Breierova a Duflo 2002).
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Bhat (2002) uvádí, že vzdělání (především žen) působí významně negativně na plodnost
v počátcích demografického přechodu. Postupným vývojem přechodu, efekt vzdělání slábne,
a je to právě dosažená úroveň plodnosti, která působí významně negativně na dosažené vzdělání
dětí, hlavně dívek. Není to zvýšená gramotnost, ale jsou to především změny v reprodukčním
chování, které ovlivnily snížení plodnosti a zvýšení užívání antikoncepce. Ve své studii z Indie
pak Bhat (2002) poukazuje na podstatný pokles plodnosti u negramotných žen. Stává se čím dál
častěji, že nevzdělaní rodiče posílají své děti do školy (svoji roli hrají jistě i státem
organizované programy). Páry snižují velikost rodiny, aby mohli více investovat do vzdělání
dětí. Plodnost se tak stává determinantem školní docházky a velikost rodiny má negativní vliv
na školní docházku dítěte (především prvorození a dívky).
Ne vždy lze s naprostou jistotou tvrdit, že předpoklad negativního vlivu vzdělání na
plodnost bude platit všude a bez výjimky. Murthi (2002) uvádí, že vztah vzdělání a plodnosti
není universální – například v Indii na vesnicích či na úrovni komunit nelze spatřit žádnou
významnou souvislost. Dále například také studie z Taiwanu (Cheng a Nwachukwu 1997)
nepotvrdila, že by vyšší vzdělání muselo nutně způsobit nižší plodnost. Podobně i analýza
z Tanzánie (Kravdal 2001) přináší výsledky, které sice potvrzují vliv vzdělání na snížení
plodnosti, ale nejsou významné. Expanze primárního vzdělávání zde přispívá jen nepatrně
k navýšení věku při porodu prvního dítěte a efekt na narození dalších dětí není nijak značné.
Tanzanská studie (Kravdal 2001) shrnuje, že dokončené primární vzdělání má výrazně nižší
dopad na plodnost, než vyplývá z jednorozměrné analýzy úhrnné plodnosti z roku 1996 a let
1991/1992. Část nižší plodnosti v tanzanské studii může být podle Kravdala (2001) způsobena
vyšším vzděláním mužů, a tím může mít vzdělání žen ještě menší účinek.
Birdsall a Griffin (1988) upozorňují na to, že vliv vzdělání na plodnost může být také
ovlivňován ekonomickým statusem obyvatel dané země. V nejchudších zemích mají ženy
s alespoň několika lety dokončené školní docházky mírně vyšší plodnost než ženy bez žádného
vzdělání. Od okamžiku, kdy vzdělání ženy překročí úroveň základní školy, počet dětí klesá se
zvyšujícím se dosaženým stupněm vzdělání. Větší negativní dopad vzdělání na plodnost se tak
zdá být silnější v zemích více hospodářsky rozvinutých (Cochrane 1983 cit. v Birdsall a Griffin
1988, Sing a Casterline 1985 cit. v Birdsall a Griffin 1988).
Potenciálně velice významnou, ale zároveň i relativně neprobádanou oblastí je vliv vzdělání
na zvyšování ctižádostivosti a zlepšení životního stylu. Podobně také rozšiřování vzdělání žen
může mít dopady na rozvoj společenských norem, a to včetně normy nízké plodnosti, které
mohou mít vliv na všechny ženy v daném regionu bez ohledu na jejich úroveň vzdělání (Murthi
2002).
Zajímavá je poznámka Murthi (2002), která hovoří o situaci, kdy mohou být vzdělané ženy
omezeny právě svým vzděláním – například v komunitě, kde není ženské vzdělání rozšířeno,
mohou být vzdělané ženy omezeny absencí norem a společenských hodnot, které by
podporovaly nízkou plodnost. V tomto směru může být vzdělání pro ženy dokonce překážkou.

2. 2. 2. Antikoncepce
Jak již bylo zmíněno výše, na plodnost, a tím i na demografické chování obyvatel, má zcela
určitě vliv antikoncepce. Obecně lze říci, že používáním antikoncepce se snižuje plodnost žen

Tereza Kocová: Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

42

(Sarmad a kol. 2007, Roth a Ngugi 2005). Antikoncepce ale mimo jiné může ovlivnit časté
úmrtí matek v rozvojovém světě, kterým se dá předejít – kromě odpovídající zdravotní péče –
také zabráněním moha nechtěných či rizikových těhotenství a zdraví ohrožujících potratů
(Ozalp a kol. 1999). Za nerozšířenost antikoncepčních metod a prostředků v rozvojovém světě
nese vinu především neinformovanost obyvatel o možnostech ochrany před nechtěným
těhotenstvím, a samozřejmě také nedostupnost antikoncepčních prostředků.
Podle Murthi (2002) znalost a používání antikoncepce (jakožto element reprodukční volby)
významně koreluje se vzděláním. I malé zlepšení v dosaženém vzdělání by mohlo mít za
následek podstatně větší antikoncepční využití (Cochrane a Bean 1983 cit. v Chacko 2001,
Shapiro a Tambashe 1994 cit. v Chacko 2001). Například osvětový program v západní Keni
(Duflo 2006) měl za úkol informovat studenty o důležité roli kondomů. Dva roky po
vzdělávacím programu se ukázalo, že u školených dívek bylo o 7,9 procentních bodů
pravděpodobnější, že uvedou kondom jako možnou ochranu před virem HIV; o 6,7 procentních
bodů se zvýšila možnost, že považují kondom za ochranu před těhotenstvím a o 7,0 procentních
bodů bylo pravděpodobnější, že uvedou kondom také jako ochranou před přenosem viru HIV.
Vyškolení chlapci se o 6,1 procentních bodů spíše domnívali, že kondom je ochranou před
nákazou virem HIV a o 6,1 procentních bodů bylo pravděpodobnější, že uvedou kondom jako
ochranu před případným těhotenstvím. Dívky byly také poučeny o nebezpečí a diferenciaci viru
HIV v rámci věku a pohlaví, což rok poté vedlo k poklesu podílu děvčat, která otěhotní se
staršími muži (o 65 %), zatímco podíl děvčat, která si držela stálého (a stejně starého) partnera
vzrostla. Poklesl také počet žen, které otěhotní před 20. rokem života.
Studie v městských slumech v okrese Khushab v Pákistánu (Sarmad a kol. 2007) uvádí, že
mezi gramotnými ženami bylo 61 % těch, které používají některou antikoncepční metodu, mezi
negramotnými to bylo 38,5 % žen. Mezi gramotnými ženami byl počet dětí na jednu ženu 2,7,
a mezi negramotnými to byly 4 děti na jednu ženu (Sarmad a kol. 2007).
Jiný průzkum v Pákistánu (Zaki a Johnson 1993) v letech 1984 - 1985 se zabýval srovnáním
vzorku městských a venkovských žen a jejich gramotností ve vztahu užívání antikoncepce.
Studie prokázala, že ženy žijící ve městech mají dvakrát vyšší míru gramotnosti než ženy žijící
ve venkovských oblastech. Zvýšení gramotnosti ve venkovských oblastech, podle průzkumu,
nepomohlo zvýšit povědomí žen o „dostatečném“ počtu jejich dětí (myšleno ve smyslu
„udržitelném“ počtu dětí na ženu); naopak tomu bylo v oblastech městských. Přesto ale ženy na
vesnicích, které jsou gramotné, a které ještě nedosáhly „dostatečného“ množství dětí, používají
antikoncepci stejně jako ženy ve městech. Důležitým faktorem v této studii se tak stává také
bydliště žen, které se vzděláním souvisí. Jak bylo uvedeno, ženy ve městech jsou gramotnější,
čili také více informované o možnostech ochrany před nechtěným početím. Tím je plodnost ve
městech více korigována, než plodnost na vesnicích. Také průzkum v Nikarague (Zelaya a kol.
1996) dokládá, že antikoncepce je častěji používaná v městských oblastech, kde mají ženy také
vyšší vzdělání a lepší socioekonomický status.
Se vzděláním, dle jiné studie (Ozalp a kol. 1999), souvisí i antikoncepční metody. Ženy
s vyšším vzděláním častěji volí kombinovanou orální antikoncepci, kdežto ženy s nižším
vzděláním dávají přednost kondomům a nitroděložním tělískům.

Tereza Kocová: Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

43

2. 2. 3. Demografické chování mužů
Jak bylo zmíněno výše, vzdělání žen determinuje plodnost a věk, ve kterém lidé vstupují do
manželství silněji, než vzdělání mužů. (Breierova a Duflo 2002) Z toho ale nelze vyvodit závěr,
že vzdělání mužů plodnost neovlivňuje.
Například studie Tulora a kol. (2006) upozorňuje na časté podceňování role mužů v oblasti
plánování rodiny, konkrétně v informovanosti a užívání antikoncepce. Podobně i Basu (2002)
uvádí, že negativní vliv vzdělání na plodnost působí také skrze vzdělání partnera ženy.
Z průzkumu v Etiopii (Tuloro a kol. 2006) vyplývá, že používání antikoncepce u mužů roste
se vzděláním – gramotní muži užívají antikoncepční prostředky 3,7krát pravděpodobněji, než
negramotní.
Vliv vzdělání mužů nelze podceňovat, obzvlášť díky jejich silnému sociálnímu statusu. Ve
většině zemí rozvojového světa jsou muži hlavou rodiny - řídí chod domácnosti a ovlivňují její
charakter. Muži tedy většinou rozhodují o tom, kolik dětí budou mít, případně zda budou
s partnerkou používat vhodnou metodu zabraňující početí. V případě, kdy muž svou rodinu
takto ovládá, je velice prospěšné, aby byl vzdělaný, a jeho rozhodnutí tak směřovala správným
směrem. Pokud bude muž vzdělaný, je tedy více pravděpodobné, že rodina bude mít méně dětí tak, aby byla schopná se o všechny postarat a poskytnout jim kvalitní vzdělání.

2. 3. Zdravotní stav obyvatelstva
Zdraví, výživa a míra dětské úmrtnosti jsou významnými indikátory socioekonomických
podmínek dané země. Zdravé a spokojené děti jsou předpokladem dobrého zdravotního stavu
dospělých i přístupu ke vzdělání.
Aby se mohla jakákoliv země rozvíjet, je třeba, aby v ní žili zdraví obyvatele, kteří budou
schopni uživit sebe, svou rodinu a svou zemi. Kvalita zdravotních služeb v rozvojových zemích
je většinou nízká, a protože zdraví a výživa jsou jedním z nejdůležitějších determinantů
hospodářského rozvoje země, budou mít i faktory, které je přímo i nepřímo ovlivňují,
nesmírnou váhu.
Jak již bylo naznačeno v úvodní kapitole, vzdělání má bezesporu vliv na zvýšení kvality
zdraví a výživy obyvatel (Groot a Maassen van den Brink 2007, Silles 2009). Přitom zdravotní
přínosy pro muže i ženy se zdají být větší, než náklady na jeden rok vzdělání (Groot a Maassen
van den Brink, 2007). Silles (2009) uvádí, jeden rok ve škole zvyšuje pravděpodobnost být
v dobrém zdravotním stavu o 4,5 až 5,5 procentních bodů – v závislosti na tom, jak se zdravotní
stav měří.
Vzdělání rodičů ovlivňuje budoucí zdravotní stav jejich dětí. Podle Wolfeho a Behrmana
(1982) lze vliv vzdělání rodičů rozlišit - vzdělání matky působí více na aktuální zdravotní stav
dítěte a vzdělání otce naopak na trvalejší zdravotní stav dítěte.
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2. 3. 1. Dětská a kojenecká úmrtnost
Na tom, že vzdělání matek je naprosto zásadní pro zdraví dětí, se shoduje celá řada odborníků
(např. Basu a Stephenson 2005, Parashar 2005, Hatt a Waters 2006, Grimm 2005, Buor 2003,
Desai a Alva 1998). Ve většině studií platí tvrzení, že čím více let stráví žena ve škole, tím větší
jsou šance jejího dítěte na přežití (Hobcraft 1993 cit. v Buor 2003). Podobně další průzkum
z devadesátých let (Bhuiya a Stretfield 1991 cit. v Buor 2003) přináší výsledek, že rozdíl mezi
úmrtností dítěte negramotné matky a matky, která absolvovala 1 až 5 let školní docházky je
45 % pro chlapce a 7 % pro dívky. Rozdíl mezi úmrtností dítěte negramotné matky a matky,
která má za sebou více než 6 let školní docházky je až 70 % u chlapců a 32 % u dívek.
Geo-JaJa a kol. (2009) uvádějí, že dětská úmrtnost v rozvojových zemích klesá o 5 až
10 % za každý rok mateřského vzdělávání. Při jednom až třech letech absolvování školní
docházky u žen-matek, poklesá kojenecká úmrtnost o 15 %, přičemž za stejných podmínek, jen
co se týká vzdělání mužů-otců, tak kojenecká úmrtnost poklesá o 6 % (Population Council 2001
cit. v Geo-JaJa a kol. 2009).
Basu a Stephensona (2005) se zabývají zkoumáním vlivu nízké úrovně vzdělání matek na
blízké příčiny dětské úmrtnosti. Dokonce i nízký stupeň vzdělání matky významně zvyšuje
šanci dítěte na přežití. Platí to především pro děti ve věku 1 až 24 měsíců, protože na
novorozence žádný efekt objeven nebyl (Basu a Stephenson 2005). Šanci na přežití dítěte
mohou matky s minimálním vzděláním zvýšit například tím, že rozpoznají příznaky některých
závažných onemocnění.
Nicméně v některých případech může být nízké vzdělání matky kontraproduktivní – např.
ve studii z brazilských slumů (Kaufmann 1991 cit. v Basu a Stephenson 2005) se ženy snaží
chránit své děti před vypuknutím epidemie cholery tím, že myjí veškeré nádobí i potraviny
vodou, než je použijí. To, o co se ale nestarají, je kvalita vody – epidemie pak může dosáhnout
obřích rozměrů. Slabě vzdělané matky se stejně tak mohou chovat kontraproduktivně při
dávkování léků – buď lék podávají nedostatečně často, nebo naopak nadměrně často. To pak
vede ke komplikacím při léčbě.
Významnější faktory vlivu na zdraví dítěte byly zaznamenány až u žen se středoškolským
a vyšším vzděláním. Někdy se totiž ženy s nízkou úrovní vzdělání – například nedokončeným
vzděláním základním – příliš neliší od negramotných žen. Zvláště pokud ženy s neúplným
vzděláním žijí v odlehlé vesnické oblasti, daleko od urbanizované oblasti, mají někdy tendence
sklouzávat zpět do stavu negramotnosti (Buor 2003).
Tato pozitivní korelace mezi vzděláním žen a snižováním dětské úmrtnosti může v zásadě
ovlivnit i život dětí žen nevzdělaných – a to skrze externality generované vzdělanými ženami
(Parashar 2005). Podobně Desai a Alva (1998) uvádějí, že děti negramotných žen se stejným
bydlištěm, jako děti vzdělaných žen, mohou být v lepším zdravotním stavu. Velký počet
gramotných žen v komunitě může ovlivnit cílené pátrání po možnostech státem poskytované
zdravotní péče a jejího využití. A právě to má vliv i na negramotné rodiny a jejich děti, které
v blízkosti žijí (Parashar 2005). Také Borooah (2004) uvádí, že negramotným se může snížit
řada nevýhod díky gramotným v blízkém okolí. K výhodám plynoucím ze sousedství
s gramotnými pak patří především přístup ke vzdělání (Borooah 2004).
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Vzdělané ženy budou také s větší pravděpodobností využívat moderní zdravotní zařízení
a svým dětem tak poskytnou kvalitnější péči. Stejně tak jsou si více vědomy problémů
s výživou, kterým děti především v rozvojových zemích čelí, a jsou na ně lépe připraveny
(Kuate-Defo a Diallo 2002, Buor 2003). Vzdělané ženy jsou více odhodlány vyslechnout
a následovat pokyny lékaře – různé instrukce, týkající se léčby dítěte, často zahrnují dovednosti,
které negramotné ženy nezvládnou (správné načasování dávkování léků, jazyková bariéra
a podobně) (Buor 2003).
Negramotné ženy mohou být k moderním zdravotnickým zařízením i metodám dosti
skeptické. Velkou překážkou v rozvojových zemích jsou totiž místní pověry a silné tendence
k využívání tradiční medicíny, která je hlavním zdrojem dětské úmrtnosti. Právě tradiční
medicína bývá často funkcí negramotnosti (Buor 2003).
Vliv vzdělání na redukci dětské úmrtnosti nemusí být vždy přímý. Například Aly
a Grabowski (1990) dokumentují existenci řady dalších faktorů, které na dětskou úmrtnost
působí mnohem intenzivněji než vzdělání. Je to počet těhotenství, příbuzenský vztah mezi
manželi, přístup k nezávadné čisté vodě a možnost přiměřené hygieny. První dva jmenované
faktory dětskou úmrtnost zvyšují, a posledně dva jmenované snižují. Přitom počet těhotenství
i možnost příbuzenského vztahu jsou činitele, které jsou vzděláním nepřímo ovlivňovány.
Studie Adetunjiho (1994) přináší nečekaný výsledek. Po výzkumu provedeném v Nigérii
bylo zjištěno, že děti matek se středoškolským vzděláním mají vyšší míru kojenecké úmrtnosti,
než děti méně vzdělaných matek. V tomto případě se pozitivní vztah kojenecké úmrtnosti
a vzdělání matek vysvětluje jako důsledek hospodářských problémů mladých žen, které po
absolvování střední školy porodí dítě. Důvodem mohou být především ekonomické problémy
a nezaměstnanost. Pokud žena složí maturitu a nenajde uplatnění na trhu práce, může to pro ni
být psychicky velice náročné, a své problémy tak přenese na dítě – není dostatečně připravena
a zajištěna na rodinný život, má tendenci dítě kojit kratší dobu (Adetunji 1994). Všechny tyto
faktory pak mohou ovlivnit zvýšené riziko úmrtí dítěte. Toto zjištění lze považovat za
významné. Ukazuje, že ani zvýšení úrovně vzdělání není samo o sobě všelék, pokud neprobíhá
ruku v ruce s dalšími socioekonomickými i kulturními změnami ve společnosti.
Také některé další výzkumy uvádí, že vzdělání matek ne vždy koreluje se zdravím dětí
a obecně zůstává nekonzistentní ve vztahu k dětské úmrtnosti (Folasade 2000, Macassa a kol.
2003). Na příkladu Mozambiku (Macassa a kol. 2003) je tento fakt vysvětlen zaváděním
strukturálních změn do hospodářství země, která se ještě stále vzpamatovává z občanské války
i řady přírodních katastrof, a s tím souvisejícím vlivem na vzdělání žen a dětí.
Spíše než obecný závěr lze z výsledků těchto analýz vyvodit, že jednotlivé faktory mohou
být v rámci různých společností velmi specifické.

2. 3. 2. Vliv prostředí a sociálního statusu
Řada studií (Wolfe a Behrman 1982, Aly a Grabowski 1990, Folasade 2000, Buor 2003) klade
důraz na to, že je třeba rozlišovat mezi vlivem vzdělání na zdraví ve venkovských a městských
oblastech. Zatímco studie z Egypta (Aly a Grabowski 1990) a Ghany (Buor 2003) dokládají, že
vliv na zdraví má vzdělání (především ženské) pouze nebo především ve venkovských
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oblastech, nigerijská analýza (Folasade 2000) zase poukazuje na to, že vzdělání matek je zde
významným faktorem ve snižování dětské úmrtnosti pouze ve více urbanizovaných centrech.
Fakt, že dětská úmrtnost je nižší ve městech než na vesnicích, může být podle Buora (2003)
spojen s výchovou a vzděláním matky, která bývá ve venkovských oblastech zaostalejší. Dalším
důvodem může být obecně všudypřítomná chudoba a nedostatečná vybavenost zdravotních
zařízení či špatný přístup ke zdravotním službám obecně.
Podobně existují také rozdíly mezi bohatými a chudými. Podle Hatta a Waterse (2006),
zvýšení vzdělání matek a následný prospěch je významnější pro bohatší rodiny. Větší bohatství
může dovolit ženám, aby své vzdělání plně využily (ve smyslu přístupu a širšího využití
hygienických a zdravotnických služeb), zatímco chudé ženy tuto šanci nemají – jsou méně
schopny využít jakékoli výhody, kterou jim poskytuje vzdělání, aby tak přispěly ke zlepšení
zdraví svých dětí. A tak například vzdělané ženy s přístupem k ekonomickému zdroji mohou
lépe nakupovat některé důležité zdravotnické vybavení a efektněji tak implementovat základní
hygienické návyky na svých dětech, než ženy, které tento přístup nemají.
Vztah vzdělání a zdraví může fungovat i opačně – kvalita zdraví rodičů může ovlivnit
vzdělání jejich dětí (Chakraborty a Das 2005). Zdravější rodiče, kteří tak očekávají, že budou žít
déle, jsou trpělivější a ochotnější investovat do budoucnosti svých dětí tím, že je pošlou do
školy. Oproti tomu nemocní rodiče, či rodiče chudí a zanedbávaní bez vyhlídek na zlepšení
jejich zdravotního stavu, pošlou spíše dítě pracovat než studovat, aby je dokázalo rychle
zabezpečit a postarat se o domácnost.

2. 3. 3. Zdraví a vzdělání otců
Nelze tvrdit, že pouze vzdělání matek hraje významnou roli při snižování dětské úmrtnosti
a obecně zlepšování zdravotního stavu dětí. Některé studie (Macassa a kol. 2003, Hatt a Waters
2006) uvádí, že je to právě vzdělání otců, které má někdy až zásadní význam pro zdraví dětí.
V analýze z Mozambiku (Macassa a kol. 2003) nebyl dokonce nalezen žádný vztah mezi
vzděláním matek a kojeneckou úmrtností. Silná korelace se projevila pouze u vzdělání otců –
děti otců s primárním vzděláním mají 1,93krát větší pravděpodobnost, že zemřou než děti otců
se středoškolským a vyšším vzděláním; děti negramotných otců mají 2,57krát větší
pravděpodobnost úmrtí než děti otců se středoškolským a vyšším vzděláním (Macassa a kol.
2003). Buor (2003) také uvádí, že vzdělaný muž může svou nevzdělanou ženu velice ovlivnit ve
směru péče o dítě. Navíc v Africe a především v muslimských zemích má manžel obvykle
hlavní slovo co se týká důležitých rozhodnutí, které mají vliv na zdraví dítěte – využití
zdravotních služeb, ovlivňování plodnosti, antikoncepce a další (Kokole 1994 cit. v Kuate-Defo
a Diallo 2002, Mason 1997 cit. v Kuate-Defo a Diallo 2002). Spousta důležitých rozhodnutí
v rodině, do kterých spadají také otázky zdraví dítěte a ostatních členů rodiny, tak závisí na
hlavě rodiny, a mimo jiné také na úrovni jeho vzdělání.

2. 3. 4. Výživa
Vzdělání se může promítnout i do výživy. Nyyssölä (2007) uvádí, že existují důkazy
o pozitivním vztahu mezi postavením ženy a kvalitou dětské výživy. Studie z Ghany
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(Buor 2003) uvádí, že procento podvyživených žen (s BMI – body mass indexem - menším než
je hraničních 18,5 kg/m2) souvisí s dosaženým stupněm jejich vzdělání. Žen bez vzdělání,
jejichž BMI byl menší, než je hraniční hodnota, bylo 12,7 %, žen s primárním vzděláním 11,2
%, žen se středoškolským vzděláním 10,8 % a žen s vyšším než středoškolským vzděláním
5,8 % (Buor 2003).
Vzdělání žen-matek ovlivňuje stravu jejich dětí. Podle Světové Banky (1993 cit. v Geo-JaJa
a kol. 2009), jeden až čtyři roky školní docházky žen-matek snižuje dětskou podvýživu o 30 %.
Již základní vzdělání se zdá být klíčem ke zlepšení dětské výživy (Burchi 2010). Vše ale
samozřejmě souvisí i s finančním příjmem - kvalita stravy dítěte je velice ovlivňována příjmem
jeho rodičů. Bohatství obecně zlepšuje dětskou výživu, naopak rodina žijící na pokraji chudoby
bude mít velice pravděpodobně děti, které jsou podvyživené a zanedbané (Nyyssölä 2007).
Když mají matky vyšší vzdělání než základní, hraje to pouze minimální a nepřímou roli ve
vztahu k dětské výživě. Pouze vyšší vzdělání rozšíří ženě ekonomické příležitosti, které tak
zlepší život i dětem – více vzdělané ženy najdou kvalifikovanější práci, a tak jsou schopny
zajistit svým dětem lepší životní podmínky (Burchi 2010). Na příkladu Etiopie uvádí Hanjra
a kol. (2009b), že vzdělávání matek o důležitosti kvality dětské výživy může ještě prohloubit
zásadní roli příjmů ve snižování dětské výživy.
S kvalifikovanější prací ovšem přichází i jisté nevýhody ve vztahu k výchově dětí – ženy,
které mají náročnější práci, tráví více času mimo domov a nemají tedy na výchovu svých dětí
tolik času.
Nyyssölä (2007) uvádí, že vliv má kromě absolutních hodnot vzdělání rodičů také rozdíl
v úrovni vzdělání partnerů. Pokud je rozdíl nižší, dojde ke zlepšení kvality dětské stravy
a nárůst tělesné hmotnosti a výšky dítěte.
I když obezita patří mezi civilizační choroby rozvinutého světa, vyskytovat se může i ve
světě rozvojovém, přičemž její distribuce je značné závislá na bydlišti (město vs. venkov)
a úrovni vzdělání. Podle výzkumu Martorell a kol. (2000) platí, že ve velmi chudých regionech
(např. Subsaharská Afrika) se vyskytuje obezita jen zřídka, koncentruje se především do
městských oblastí a trpí na ní vysoce vzdělané ženy. V rozvinutějších oblastech (například
Latinská Amerika) se vyskytuje vyšší počet případů obezity, které jsou rovnoměrněji rozložené,
co se týká bydliště i úrovně vzdělání. Výzkum z USA, jakožto zástupce vysoce vyspělého
regionu, uvádí, že u žen s vysokou úrovní vzdělání je zaznamenána nejvyšší úroveň obezity
(Martorell a kol. 2000).
Obr. 13 zachycuje model hypotéz, které se týkají vazeb mezi vzděláním a prací žen
a dětskou výživou. Model ilustruje, jak vzdělání – pozitivně i negativně – ovlivňuje dětskou
výživu skrze jednotlivé mechanismy, z nichž většina byla zmíněna výše. Vzdělání žen pozitivně
ovlivňuje identifikaci zdravotního stavu dítěte i případnou léčbu. Vzdělané ženy se snáze
dostanou k lepší práci, tudíž mají větší časové odstupy mezi dětmi, a celkově mají dětí méně,
což výživu dětí také zlepšuje, protože na ně mají ženy více času (když jich je méně) a také více
finančních prostředků. Vzdělání může výživu dětí omezovat v tom směru, že žena může mít
méně času (kvůli náročné práci), a tak se zkracuje čas opatrování dítěte (a také kojení).
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Obr. 13: Model z obvyklých hypotéz týkajících se vazeb mezi vzděláním žen a dětskou výživou

Zdroj: Leslie 1988

2. 3. 5. Nemoci
Výrazným problémem rozvojových zemí jsou tropické choroby, které mají vysokou prevalenci
především v problematickém regionu Subsaharské Afriky.
V současné době probíhají v řadě rozvojových zemí rozsáhlé očkovací programy, a tak je
poněkud obtížnější určit, zda má vzdělání (především žen-matek) zásadní vliv na procento dětí,
které vakcinací projdou. Basu a Stephenson (2005) uvádí, že zásadní rozdíl lze spatřit mezi tím,
zda matky nechaly své děti plně oočkovat (tj. absolvovat např. všechny tři očkovací dávky)
nebo jestli matky po první či druhé dávce v dokončení očkování svých dětí nepokračovaly. Do
první zmiňované skupiny patří ženy s vyšší úrovní vzdělání než do skupiny druhé – čili matek,
které nenechaly své děti naočkovat kompletně. Plně vzdělaná matka si je vědoma toho, že pouze
plné oočkování může jejímu dítěti pomoci. Na druhé straně, negramotná žena se může
oočkování svého dítěte zúčastnit pouze na doporučení města či komunity, ale nedomýšlí
důsledky, čili i fakt, že nestačí pouze jedna či dvě dávky. Nevzdělané ženy se mohou plného
oočkování svých dětí neúčastnit taky z dalších důvodů – například nevidí ihned po první
očkovací dávce znatelný účinek, a tak se dalších dávek již nezúčastní.
Podobně také program na odstranění parazitů na jihu USA, který začal kolem roku 1910
(Bleakley 2007). Odvrácení každého případu měchovce má za následek zvýšení průměrné
školní docházky o 20 %. Přičemž návrat ke vzdělání zvyšuje pravděpodobnost vymýcení
parazita.
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Studie z Ghany (Buor 2003) také upozorňuje na pozitivní korelaci mezi úrovní vzdělání žen
a procentem očkovaných proti tetanu. Platí, že čím vyšší úrovně vzdělání ženy dosáhly, tím bylo
pravděpodobnější, že budou očkované.
Informovat obyvatele rozvojového světa o možnostech nákazy život ohrožujících
onemocnění je věcí naprosto zásadní. Jedině tak je možné zabránit šíření řady nakažlivých
nemocí. Jedním z mnoha příkladů, jaký pozitivní vliv má šíření osvěty mezi obyvateli
v chudých zemích je výzkum mezi teenagery v Keni (Dupas 2009). Ten prokázal, že
informovanost o relativních možnostech nákazy viru HIV mezi různě starými partnery snížila
výskyt těhotenství se staršími (a tudíž rizikovějšími) partnery o 61 %.
Virus HIV/AIDS je s rozvojovými zeměmi spojován nejčastěji. Ohroženo je především
chudé a negramotné obyvatelstvo, přičemž dívky mají 5krát až 6krát vyšší pravděpodobnost
nákazy než chlapci (UNAIDS 1999 cit. v Vandemoortele a Delamonica 2000).
Pro většinu infekčních chorob (nejen HIV/AIDS, ale také malárii či choleru) platí, že zde
existuje negativní vztah mezi nákazou a úrovní vzdělání (Vandemoortele a Delamonica 2000).
V případě HIV/AIDS tento vztah není jednoznačný, pokud se daná zamě nachází v různých
fázích pandemie. V počátcích epidemie, tj. v době, kdy obyvatelstvo teprve přichází do styku
s novými informacemi týkajícími se choroby, se může větší množství nakažených koncentrovat
mezi vzdělanějšími a bohatšími lidmi. Jak však epidemie postupuje, náchylnější se stávají chudí
a nevzdělaní, čili lidé, kteří nemají přístup k informacím týkajících se nemoci, a především ti,
kteří nejsou schopni – z důvodu své negramotnosti – informace o HIV/AIDS snadno
„absorbovat“ (Vandemoortele a Delamonica 2000). Podobně také Hargreaves a kol. (2008)
uvádí, že ve studiích vzniklých před rokem 1996 je riziko nakažení pro vzdělanější vyšší než
v současné době. Důvodem je snažší přizpůsobivost vstřebávat informace a s tím související
prevence, které jsou vzdělaní – na rozdíl od nevzdělaných – schopni, a mohou tak nemoci
předejít.
Vandemoortele a Delamonica (2000) ve své studii uvádí, že se HIV/AIDS šíří takovou
rychlostí hlavně díky 4 klíčovým pojmům: mlčení, stydlivost, stigma a pověra. Této „čtyřce“ se
daří v negramotnosti a ignoraci. Nejlepším lékem, jak postupující nemoc zastavit, je pak
především velice obtížná změna chování samotných lidí, které nebude ve střetu s místními
tradičními hodnotami a zvyky. Nutnou se stává dostatek informací včetně sexuální výchovy již
ve školním věku a také dokončené základní vzdělání, díky kterému mají obyvatele rozvojových
zemí šanci aplikovat nově nabyté znalosti do svého chování (Vandemoortele a Delamonica
2000).
Nevědomost, především žen, je pak největším rizikem nákazy. U negramotných žen je 3krát
pravděpodobnější, že se budou domnívat, že zdravě vypadající osoba nemůže být HIVpozitivní; přesvědčení negramotné ženy o nevyhnutelnosti viru HIV/AIDS je 4krát silnější než
u ženy vzdělané; nevzdělané ženy se v průměru až 3krát častěji domnívají, že není možný
způsob přenosu viru z matky na dítě (Vandemoortele a Delamonica 2000).
De Walque (2007) je také toho názoru, že vzdělání pozitivně ovlivňuje výsledky v oblasti
zdraví. Přichází s výsledkem, že v Ugandě byla v roce 2000 vyšší úroveň vzdělání žen spojena
s nižším rizikem nákazy HIV/AIDS. Přitom ještě v roce 1990 žádný silný vztah objeven nebyl.
Studie tedy potvrzuje, že vzdělanější ženy lépe reagují na kampaně informující o nemoci
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HIV/AIDS. S tím souvisí i další výsledek této analýzy – byl zjištěn pozitivní vztah mezi úrovní
vzdělání a používáním kondomů. Tento fakt samozřejmě také souvisí s vlivem vzdělání na tuto
infekční chorobu a pouze dokládá důležitost vzdělávacího procesu.
Podobně i další studie ze Subsaharské Afriky (Hargreaves a kol. 2008) dokládá, že byl
nalezen negativní vztah mezi vzděláním a prevalencí viru HIV. Ve výzkumech provedených po
roce 1996 je pravděpodobné, že nižší riziko infekce bude nalezeno mezi nejvzdělanějšími.
V průběhu času také prevalence HIV klesala více konzistentně mezi vysoce vzdělanými
skupinami lidí, zatímco u méně vzdělaných obyvatel prevalence někdy vzrostla, zatímco
prevalence ostatních obyvatel klesala. To opět nasvědčuje faktu, že vzdělanější se dokáží –
skrze svůj již nabytý intelekt – snáze ubránit nákaze, protože nemoci dokáží předejít.
Ve všech rozvojových zemích by se tak mělo stát naprostou prioritou vzdělávání, a to
především vzdělávání dívek, které může přispět k větší informovanosti o možnosti nákazy viru
HIV/AIDS, a lépe ji tak předejít.

2. 4. Genderová nerovnost
V posledních desetiletích se prokazatelně zvětšují nerovnosti mezi extrémně chudými
a extrémně bohatými příjmovými skupinami. Vzdělání může posloužit jako „injekce“ proti
chudobě. Řada chudých prakticky nemá bez základního vzdělání šanci na lepší život. Se
vzděláním jsou pak schopni najít si kvalitnější práci a zaopatřit sebe i svou rodinu. Vzdělání je
často jediným možným východiskem ze „začarovaného kruhu chudoby“, ve kterém se řada
obyvatel rozvojového světa nalézá.
Příkladem mechanismu, skrze který může vzdělání působit na snižování nerovností, je již
zmiňované mikrofinancování. Mikrofinancování nabízí chudým především příležitost, aby se
pokusili uplatnit a zúročit svůj potenciál. To, jakým způsobem se jim to podaří, záleží na jejich
schopnostech, které jsou samozřejmě ovlivněny úrovní vzdělání.
Jako příklad nerovnosti na globální úrovni jistě poslouží rovněž zmiňované genderové
rozdíly. Především pak znevýhodňování žen, které stále není v mnoha zemích výjimkou.
„Genderová rovnost znamená rovnost žen a mužů, dívek a chlapců před právem, rovnost
v příležitostech (např. rovné šance účastnit se rozhodovacích procesů), rovný přístup ke
zdrojům a k jejich kontrole“ (Horký a Lukášová 2009, s. 2).
Vzdělání žen a dívek by se dalo považovat za motor rozvoje. Například, pokud žena
dokončí základní vzdělání, její děti mají dvojnásobnou šanci přežít pátý rok života (Valůch
2004). Proč se ale dívkám nedostává tohoto základního lidského práva? Odpovědí budiž zřejmě
i to, že dívky o možnosti vzdělání často nevědí, svá práva neznají. K tomuto faktu rozhodně
nepřispívají často velmi tíživé podmínky v řadě rozvojových zemí – sociální a ekonomická
situace země, nedostatek škol a učitelů, opakující se ozbrojené konflikty a také silná role
náboženských a kulturních tradic, které ženy staví oproti mužům do opozice.
Pokud by se měla někde prosazovat rovnost mezi pohlavími, tak by to mělo být především
školní prostředí. Turecká studie (Erden 2008) upozorňuje na velice významnou roli učitele,
jakožto ústřední postavu, která utváří spravedlivé prostředí z hlediska rovnosti mužů a žen
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(chlapců a dívek). Učitelé by proto měli být vzděláváni mimo jiné v této oblasti. Jedině tak je
možné ideu rovnosti pohlaví šířit dále mezi studenty, a tím i do jejich rodin a okolí.
Světové nerovnosti mezi muži a ženami v přístupu ke vzdělání jsou stále brzdou v rozvoji
chudých zemí. Podle UNESCO (2002 cit. v Geo-JaJa a kol. 2009) opouští základní školu před
jejím dokončením v průměru 9,6 % dívek a 6,2 % chlapců. Počet žáků zapsaných do základních
škol roste, a tak se rozdíl stále zvětšuje. Dívky bývají náchylnější k nedokončení školní
docházky z mnoha důvodů (brzké sňatky či otěhotnění, domácí práce, kulturní a náboženské
zvyky), přičemž deprivace je hluboká především ve venkovských oblastech. Genderová
nerovnost ve školství je přitom věcí v podstatě nejasnou, neboť očekávané výnosy na
jednotlivce při nárůstu školní docházky jsou stejné – neliší se podle pohlaví (Alderman a King
1998).
Veřejné financování vzdělání může velice pomoci významně snížit genderové rozdíly. GeoJaJa a kol. (2009) uvádí, že v mnoha zemích, kde byla zavedena reforma trhu s výrazným
snížením veřejných výdajů do vzdělávacího sektoru, byla prokázána jasná tendence ke zhoršení
poměru dívek a chlapců. Tento fakt jen dokazuje vliv vzdělání na snižování genderových
rozdílů. V době krize (v případě snížení veřejných výdajů do vzdělávacího sektoru) se pak
rodiny často rozhodnou odvolat dívku ze školy, a to rychleji než chlapce (Geo-JaJa a kol. 2009).
To sice dokládá důležitost veřejného financování školství, nicméně vliv vzdělání na genderové
nerovnosti je stále nejvýznamnější. Lidé s vyšší úrovní vzdělání jsou si více vědomi rovnosti
mezi sebou – tedy i rovnosti mezi muži a ženami. Protože to jsou většinou ženy, které bývají
znevýhodňovány, tak s rostoucí genderovou rovností získávají právě ony vyšší postavení ve
společnosti. S tím může souviset řada dalších mechanismů, které napomáhají rozvoji – země
získá další kvalitní pracovní sílu, čili se bude zvyšovat produktivita státu. S rostoucím
postavením žen je spjata i jejich role v procesu plánování rodiny – mohou ovlivnit počet dětí,
které porodí, a tím i zdravotní stav svých dětí i sebe.
Dívky často bývají, ve srovnání s chlapci, zanedbávané, a tím také zranitelnější v závislosti
ke vzdělání matek. Pravděpodobnost očkování u dívek je podle Borooaha (2004)
o 5 procentních bodů nižší než u chlapců. Výživná hodnota stravy dívek pak závisí na tom, zda
je jejich matka gramotná či nikoliv. U negramotných matek je o 5 procentních bodů méně
pravděpodobné, že budou jejich dcery živeny stejně dobře jako synové. Tato diskriminace,
podle Borooaha (2004), mezi dětmi gramotných matek neexistuje.
Vzdělání matek má v ohledu diskriminace dětí obrovský význam. Podle Borooaha (2004)
i přítomnost gramotného otce v rodině, kde žije negramotná matka, má jen velmi zanedbatelný
vliv na zboření této genderové diskriminace dcer. Matka je v těsnějším kontaktu s dítětem než
jeho otec a už tento samotný fakt jen potvrzuje výše uvedené tvrzení. Vzdělání matek působí i
skrze zvyšování postavení žen ve společnosti. Ženská autonomie, kterou vzdělání podporuje, je
ve směru výchovy dětí velice důležitá. Vzdělaná matka bude výhodněji rozhodovat v oblasti
péče o dítě i o celou rodinu – například prostřednictvím kvalitní stravy či hygieny v domácnosti.
Výrazný nárůst v oblasti vzdělání žen v Thajsku je podle Nakavachara (2010) hlavním
důvodem, proč v zemi došlo k významnému snížení rozdílů mezi finančním ohodnocením mužů
a žen. V platech to znamenalo, že zatímco v roce 1985 bral průměrný dělník o 34 % vyšší plat
než průměrná dělnice, tak v roce 2005 bral již pouze o 9 % vyšší plat. K tomuto faktu je ale
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třeba připočítat skutečnost, že k pokroku ve snížení genderových rozdílů v Thajsku přispělo
také navýšení počtu ženských pracovnic, kterých je tak více než mužských pracovníků.
Diskriminaci často umocňují kulturní a náboženské aspekty, které nedovolují ženám míti
příliš velké pravomoce v rámci rozhodování v domácnosti. Proto je poměrně zajímavý výsledek
etiopské studie Asfawa a Admassieho (2004). Ten ukazuje, že rozhodovací proces není veden
pouze hlavou domácnosti. Výsledky studie prokázaly, že se zde jedná o decentralizovaný
systém, ve kterém mají právo rozhodovat všichni dospělí a vzdělaní členové domácnosti. Tento
fakt tedy zpochybňuje tradiční předpoklad, že pouze hlava domácnosti je ten, kdo rozhoduje.
Celá studie nicméně podtrhuje roli vzdělání v procesu zmenšování rozdílů v postavení mužů
a žen. Pokud se v rodině vyskytuje více vzdělaných lidí, lze předpokládat, že propagace
vzdělání může mít „lavinový efekt“ a bude se rozšiřovat i mezi další členy domácnosti. Studie
také vyzdvihuje důležitost vzdělání žen, které má pozitivní vliv na řadu aspektů lidského
rozvoje. Dokazuje, že skrze vzdělání lze posilovat postavení žen - takovým způsobem, že
mohou rozhodovat o dění v domácnosti, a tím mít vliv na zdravý životní styl celé rodiny.
Ženské vzdělání je pro rozvoj velice podstatné, protože právě absence ženské autonomie je
často obrovskou překážekou v rozvoji chudých zemí.

2. 5. Implementace technologií v zemědělství
Role vzdělání se projevuje i v zemědělské činnosti, která je pro obyvatele rozvojových zemí
víceméně hlavním zdrojem obživy. Farmáři v chudých zemích často spravují své pozemky
tradičním způsobem. Použití moderních technologií by jim nejen usnadnilo každodenní činnost,
ale především by jim významně zvedlo sezónní i roční výnosy. Vzdělání působí jako významný
determinant realizovaného zisku (Pitt a Sumodiningrat 1991). Vzdělaní farmáři jsou více
flexibilní k technologickým změnám v zemědělství, snadněji přijímají a šíří inovace, které
posouvají dále bariéry produkce (Hanjra a kol. 2009b, Weir a Knight 2007, Gyimah-Brempong
a kol. 2006, Asfaw a Admassie 2004). Vzdělání může snížit také informační náklady spojené
s přijímáním nových technologií (Rosenzweig 1981 cit. v Pitt a Sumodinigrat 1991). Pokud
zemědělci používají například v přiměřeném množství hnojivo, průměrná míra návratnosti pro
sezónní výnosy dosahuje 36 % a pro roční výnosy 69,5 % (Duflo a kol. 2008).
Geo-JaJa a kol. (2009) uvádí, že nedostatečná investice do vzdělání (čímž by strádaly
především ženy) by mohla vést k nižší pravděpodobnosti přijímání nových technologií ženami
farmářkami. Přitom vzdělání pozitivně ovlivňuje produktivitu práce žen - u vzdělaných žen je
o 24 % vyšší, než u žen negramotných (Geo-JaJa a kol. 2009).
Vzdělání má větší vliv u farmářů, kteří již využívají moderní technologie než u těch, kteří
zůstali věrni tradičním metodám (Schultz 1975 cit. v Ranis a kol. 2000, Welch 1970 cit. v Ranis
a kol. 2000, Rosenzweig 1995 cit. v Ranis a kol. 2000, Foster a Rosenzweig 1994 cit. v Ranis
a kol. 2000, Behrman a kol. 1995 cit. v Ranis a kol. 2000). Podle Hanjra a kol. (2009b) to byli
právě vzdělaní zemědělci, kteří byli dříve osvojiteli moderních odrůd rýže a pšenice v rozvojové
Asii, což vedlo k velkým výnosům a ziskům a především také k redukci chudoby.
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Azhar (1991 cit. v Hanjra a kol. 2009b) uvádí, že 1 rok navíc ve škole v Pákistánu (platí pro
zemědělce se 4 a více lety dokončené školní docházky) zvyšuje zemědělskou produkci pšenice
(1,28 %) a rýže (1,25 %).
U zemědělců v Thajsku, kteří mají čtyři či více let ukončené školní docházky, je třikrát
pravděpodobnější, že budou při své pracovní činnosti používat umělá hnojiva a jiné moderní
technologie než ti méně vzdělaní (Birdsall 1993 cit. v Ranis a kol. 2000). Podobně pak v Nepálu
vykazují zemědělci, kteří absolvovali minimálně 7 let školní docházky nárůst produktivity –
výnosy z pšenice jsou vyšší o více než čtvrtinu a z rýže pak o 13 % (Jamison a Moock 1984
cit. v Ranis a kol. 2000). Studie z Etiopie (Asfaw a Admassie 2004) zase uvádí, že 1 rok navíc
ve školních lavicích zvyšuje pravděpodobnost užívání chemických hnojiv o 2,7 % u dospělých
členů rodiny a o 1,5 % u hlavy rodiny.
Studie Asfawa a Admassieho (2004) upozorňuje na velice důležitou roli vzdělání
v tradičních oblastech Subsaharské Afriky. Vzdělání je zde v podstatě jediný způsob, jak získat
nové informace. Pro nás naprosto běžný internet, hromadné sdělovací prostředky a jiná
komunikační zařízení jsou pro obyvatelé zaostalých chudých zemí neznámá. Proto je už
samotná existence (natož užívání) technologických inovací v zemědělství, jakými jsou třeba
chemická hnojiva, věcí naprosto novou.
Podle Asfawa a Admassieho (2004) mají navíc domácnosti, jejichž hlavou je muž, větší
šanci na získání informací ohledně nových technologií. Důvodem je především schopnost
provádět více riskantních tahů a obchodů než ženou řízená domácnost. Také Tenge a Hella
(2004 cit. v Deressa a kol. 2009) uvádí, že ženská „nadvláda“ v domácnosti může mít negativní
vliv na přijetí některých opatření na ochranu vody a půdy, a to z důvodu omezeného přístupu
žen ke zdrojům a informacím vzhledem k tradičním sociálním bariérám. K tomu se staví opačně
Nhemachena a Hassau (2007 cit. v Deressa a kol. 2009), kteří uvádějí, že domácnost řízená
ženou se lépe přizpůsobuje, protože ženy jsou více zodpovědné za většinu zemědělské práce
v regionu, a mají tedy větší zkušenosti a přístup k informacím o různých zemědělských
postupech. Z těchto rozdílných pohledů lze vyvodit, že přijímání nových technologií
a přizpůsobování se moderním metodám se zdá býti dosti specifické.
Vzdělání má také vliv na volbu osiva, kterou zemědělci na poli vysadí (Pitt a Sumodinigrat
1991). Tak například v případě klimatických změn mají vzdělanější farmáři větší šanci na
přizpůsobení se nově vzniklým podmínkám (Deressa a kol. 2009).
Podle Deressa a kol. (2009) způsobuje jednotkový přírůstek počtu let školní docházky zvýšení
pravděpodobnosti ochrany půdy o 1 %, a zvyšuje o 0,6 % pravděpodobnost změny výsadby
jako reakci na změnu klimatu.
Etiopská studie Hanjry a kol. (2009a) se zabývá vlivem investic do zavlažování na snižování
chudoby. Pozitivní dopady zavlažovacího systému jsou vyšší, pokud jsou v oblasti kvalitní
lidské zdroje a vyvinutý obchod. Investice do zavlažování v Etiopii sice přispívají k redukci
chudoby, ale výsledný efekt by byl mnohem významnější, pokud by se k pokroku v zavlažování
přidaly i další faktory – především vzdělání. Dopady této strategie jsou mnohem vyšší, když
jsou členové domácnosti gramotní – bez gramotnosti a základního vzdělání je míra návratnosti
do zavlažování mnohem menší, z čehož vyplývá nutnost souběžné investice do lidských zdrojů.
Z výsledků této etiopské studie vyplývá, že by se výskyt chudoby snížil o 1,7 % v případě, že by
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se průměrná dokončená školní docházka u dospělé populace zvýšila o 1 rok (Hanjra a kol.
2009a).
Podobně také řada dalších autorů (Bhattarai a Narayanamoorthy 2003, van de Walle 2003,
Narayanamoorthy 2001 cit. v Hanjra a kol. 2009b) se přiklání k názoru, že zavlažování
v kombinaci s kvalitním základním vzděláním je velice účinným prostředkem ke snižování
chudoby v chudých venkovských oblastech, a to v dlouhodobém horizontu.
S tím souvisí Dercon (2004 cit. v Hanjra a kol. 2009b), který uvádí, že největší snižování
chudoby ve venkovských oblastech Etiopie probíhalo mezi roky 1989 až 1995, a to u těch
obyvatel, kteří kromě toho, že vlastnili podstatnou část půdy, měli přístup ke kvalitní
infrastruktuře a nezávadné vodě a v čele domácnosti stál muž, tak byli především dostatečně
vzdělaní.
Vzdělání také významně přispívá k technologickým schopnostem a technickým změnám
v průmyslu. Například statistická analýza oděvního a strojírenského průmyslu na Srí Lance
dokázala, že schopnosti a dosažené vzdělání pracovníků a provozovatelů pozitivně ovlivňovaly
technické změny firmy (Deraniyagala 1995 cit. v Ranis a kol. 2000).
Obecně také technologický pokrok zvyšuje relativní výkonnost kvalifikované pracovní síly,
čímž se snižuje riziko dětské práce a zvyšuje se docházka do škol. Taktéž zvýšení mechanizace,
která vyžaduje náročnější pracovní dobu, činí z dětí méně produktivní činitele ve srovnání
s dospělými (Chakraborty a Das 2005).

2. 6. Environmentální chování obyvatelstva
Životní prostředí je neodmyslitelnou součástí našich životů, a proto by mělo být naší preferencí
o něj řádně pečovat. V naší vyspělé společnosti se může zdát tato věta jako klišé. Jiná situace
ovšem nastává v rozvojových zemích, kde ve velkém množství případů jde především o zdraví
a životy lidí, kteří nezodpovědným chováním k životnímu prostředí ohrožují sebe, své rodiny,
lidi ve svém okolí a v neposlední řadě vlastně mohou ohrožovat i nás všechny.
Znepokojení veřejnosti nad problémy životního prostředí je zcela oprávněné, protože
zatímco se důsledky špatného chování v environmentální oblasti týkají nás všech, tak
o používání určitých vybraných metod, prostředků či chemikálií v zemědělství, rozhodují
jednotlivci (Han a Zhao 2009). Z tohoto pohledu hraje vzdělání podstatnou roli v trvale
udržitelném rozvoji naší planety.
Podle Hanjra a kol. (2009b) má vzdělávání o zdraví, a to především u žen, velké dopady na
životní prostředí.
V nigerijském výzkumu (Ebong 1994) byla znalost studentů v oblasti ochrany životního
prostředí vyšší pro ty, jejichž otcové měli dokončené alespoň základní vzdělání, než pro ty,
jejichž otcové byli negramotní.
Vlivem úrovně vzdělání na stupeň znečištění vody se zabývají studie z Číny a Indonésie
(Dasgupta a Wheeler 1997, Pargal a Wheeler 1995). Výzkumy dokazují, že intenzita znečištění
je daleko vyšší v méně vzdělaných komunitách. Podle Pargal a Wheeler (1997) je rostlinstvo
v chudých a méně vzdělaných oblastech (25. percentil) asi 15,4krát více znečištěno než
v oblastech bohatších a dobře vzdělaných (75. percentil). Lidé s nízkou úrovní vzdělání
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a nedostatkem informací mohou často používat nevhodná opatření proti znečištění životního
prostředí jednoduše proto, že nejsou schopni domyslet důsledky. Vzdělanější lidé jsou také
schopni environmentálním problémům předcházet, pořádají například pravidelné kontroly, které
mají odchylky odhalit.

2. 7. Migrace
Ačkoliv je vzdělání na základě sociologických výzkumů označováno za hlavní katalyzátor
společenských změn a pravděpodobný determinant migrace, způsoby, jimiž vzdělání migraci
ovlivňuje, nejsou nijak jasné a empirické výsledky jsou nesourodé (Williams 2006).
Se vzděláním roste potřeba člověka uplatnit své nabyté vědomosti v některých více
kvalifikovaných oblastech pracovní činnosti. Dalo by se tedy předpokládat, že vzdělání bude
mít také vliv na pohyb obyvatel – na migraci. Jestliže ale v místě svého bydliště není možnost
pracovat v oboru, kterému se člověk při svých studiích věnoval, a nalézt práci, která by dala
vyniknout jeho znalostem a dovednostem, není mnohdy jiná možnost než za prací vycestovat –
ať už do jiného města, regionu či země. Lze shrnout, že světová distribuce příležitostí je velmi
nerovná, a právě tato nerovnost je hlavní hnací silou migrace. Z toho lze odvodit, že migrace má
obrovský potenciál pro zlepšení lidského rozvoje (HDR 2009). Je možno tedy také říci, že
vzdělání ovlivňuje skrze migraci lidský rozvoj.
Migranti mají tendenci se stěhovat do destinací s vyšším HDI než je jejich dosavadní
bydliště. Tím mají z migrace největší benefit jedinci z rozvojových zemí, kteří se stěhují do
vyspělejších regionů. V průměru jejich příjmy vzrostou 15krát (na 15 000 USD ročně), počet
dětí zapsaných do škol se zdvojnásobí (naroste o 47 až 95 %) a dojde ke snížení kojenecké
úmrtnosti ze 112 na 7 ‰ (HDR 2009).
Mezinárodní migranti mají tendenci být vzdělanější a mají vyšší příjmy než ti, kteří se
nestěhují. Z toho tedy lze očekávat, že je výhodnější se přestěhovat, než zůstat (HDR 2009).
Selektivita migrace často odráží dopady ekonomických, geografických či politických bariér,
které ztěžují migraci méně kvalifikovaných lidí. Vzdělanější lidé se stěhují především za
kvalifikovanější prací a obecně hodnotnějším životem do oblastí s vyšším HDI. To ale nemusí
znamenat, že nevzdělaní lidé nemigrují. Často v důsledku tíživé politické situace v zemi jsou
lidé nuceni migrovat. Nemusí to ale nutně být do země s vyšším HDI – chudí nemají potřebné
prostředky, aby se mohli přesunout do nějaké vzdálenější a vyspělejší země, a tak často migrují
pouze za hranice své mateřské země.
Vzdělání je považováno za předpoklad příznivější ekonomické příležitosti (Whitehead
2007). Z tohoto pohledu by se dalo říci, že vzdělání dětí bude do budoucna pozitivně ovlivňovat
jejich migraci. S rostoucím vzděláním bude narůstat i možnost většího uplatnění v některé
vyspělejší zemi, a především zisk kvalitnější práce.
Pohled z opačné strany vztahu vzdělání a migrace přináší HDR (2009) - migrace
pravděpodobně zvyšuje dosažené vzdělání, a to hlavně u dětí. Řada rodin se přesouvá proto, aby
jejich děti mohly chodit do lepší, či prostě jen pokročilejší školy (dalším důvodem může být
výše příjmů rodičů, dostupnost školy a učitelů, kvalita infrastruktury, náklady na dopravu atd.).
Hlavně ve venkovských oblastech v rozvojových zemích je k dispozici pouze základní škola
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nižší úrovně, než v městských oblastech. Tento fakt jen podporuje vylidňování venkova. Stejně
tak i mezinárodní migrace z důvodu vzdělání roste. Mechanismem tu tedy je samotná „touha po
vzdělání“, která má na migraci vliv.
Pilon (2003) uvádí, že směrem od středoškolského stupně výše, lokalizace škol ve městech
nutí žáky a studenty z venkovských oblastí migrovat. Studenti buď navštěvují internátní školy,
nebo – pokud si to mohou dovolit – stěhují se do města s celou rodinou nebo si sami najdou byt.
Co se týká migrace dětí, tak převažuje obecný názor, že dětská migrace ovlivňuje vzdělání
negativně (Whitehead 2007). Děti migranti jsou nejčastěji ti, kteří do školy nechodí. Studie
z africké Burkiny Faso (Kielland a Sanogo 2002 cit. v Whitehead 2007) přichází se závěrem, že
začít navštěvovat školu znamená pro děti snížení jejich migrace. Dalo by se říci, že docházkou
do školy jsou děti více „připoutány“ k místu svého bydliště.
Studie z Ghany (Hashim 2005) upozorňuje na nejednoznačnou interpretaci vztahu mezi
dětskou migrací a vzděláním – ten má jak pozitivní, tak negativní vazby. Migrace poskytuje
některým dětem příležitost získat kvalitnější vzdělání a odbornou praxi. Také ale způsobuje, že
rodiče často nezvládnou pokrýt náklady spojené se studiem, což vede k nízké školní docházce
a současnému povzbuzení dětí k migraci za prací (Hashim 2005, Hashim 2006). Bangladéšská
studie (Whitehead 2007) uvádí, že pouze 6 % dětí migruje z důvodu dalšího studia. Také
Thorsen (2005 cit. v Whitehead 2007) uvádí, že většině dětí přistěhovalců chybí základní
vzdělání – pouze 16 z 49 dětí ve zkoumaných oblastech Burkiny Faso někdy navštěvovalo
školu.
Dal by se tedy stanovit předpoklad, že migrace narušuje vzdělání dětí. Na druhou stranu,
migrace by měla poskytnout dětem možnost získat vědění či odbornou praxi výměnou za jejich
práci na podporu vzdělávacích příležitostí či krytí nákladů školy. V tomto směru zase nelze
předpokládat, že migrace popírá možnosti vzdělání dětí.
Studie z venkovských oblastí Nepálu (Williams 2006) zkoumá vliv školní docházky
a dosaženého vzdělání na migraci. Byly zde použity dva soubory dat – retrospektivní, které
mapují pět desetiletí až do roku 1996, a očekávaná data na roky 1997-99.
Dle retrospektivní studie, dosažené vzdělání pozitivně ovlivňuje migraci mužů i žen. Muž,
který dokončí jeden rok školy, má 1,06krát vyšší šanci migrovat, než muž, který nedokončil ani
jeden rok. Muž, který dokončí 5 let školy, má šanci 1,34krát vyšší a muž, který dokončil 10 let
školy, má šanci 1,79krát vyšší.
Vliv dokončení vzdělání na migraci je více než dvakrát silnější u mužů. Z rozdílného
postavení mužů a žen v Nepálu vyplývá, že muži se mnohem častěji stěhují za prací mimo
domov, a tím využívají výhody získané vzděláním. Pro muže je tedy vzdělání o mnoho
výhodnější a přínosnější, protože ho mohou lépe využít ve vlastní prospěch.
Studie ukazuje, že školní docházka ovlivňuje migraci naopak negativně, a to jak u mužů, tak
u žen. Muži, kteří nebyli zapsáni do škol, jsou více než 1,5krát více náchylní k migraci. U žen,
které nebyly zapsané do škol, je více než 2,33krát pravděpodobnější, že budou migrovat. Tento
výsledek je v souladu s hypotézou, kterou si studie stanovila – předpokládalo se, že příležitostné
náklady související se zkracováním vzdělání pro ty, kteří chodí do školy, mohou migraci
potlačit.
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Dalším faktorem, který má na migraci v oblasti Chitwanu vliv, je manželství (Williams
2006). Muži, kteří jsou ženatí a žijí se svou chotí, mají 59% možnost migrace než ti, kteří se
nikdy neoženili. Ti, kteří jsou ženatí a nežijí se svou chotí, mají 2,25krát větší šanci migrovat
než „neženatí“. Ženy, vdané a žijící se svým chotěm, mají 1,39krát větší možnost migrovat než
svobodné ženy. Vdané ženy, které nežijí s manželem, mají 5,76krát větší šanci na migraci.
Z toho vyplývá, že ženy jsou náchylnější migrovat v manželství než muži. Rodinný stav totiž
velmi ovlivňuje vztah mezi vzděláním a migrací pro ženy. Aktuální školní docházka může snížit
možnost manželství, a manželství zase může zvýšit pravděpodobnost migrace. Naopak co se
týká mužů, nezdá se, že by manželství mělo vliv na vztah vzdělání a migrace.
Výsledky analýzy z druhé sady dat (1997-99) dokazují, že dosažené vzdělání zvyšuje
pravděpodobnost migrace u mužů i žen. Každý dokončený rok studií zvyšuje možnost migrace
u mužů 1,02krát a u žen 1,07krát. Stejně tak jako u retrospektivních dat, tak i zde zápis do školy
negativně ovlivňuje migraci – muži zapsaní do škol mají jen zhruba tříčtvrtinovou šanci na
migraci (0,73) a ženy lehce nadpoloviční (0,57).
Z nepálské studie lze tedy vyvodit, že dosažené vzdělání má pozitivní vliv na migraci,
a naopak školní docházka má vliv na migraci negativní. Jednotlivé ukazatele je pak možno
rozdělit dle pohlaví a rodinného stavu.
Mexická studie (McKenzie 2006) zdůrazňuje významný negativní efekt migrace na školní
docházku dvanácti- až osmnáctiletých chlapců a šestnácti- až osmnáctiletých dívek. Výsledky
vypovídají o tom, že žít v domácnosti, která migruje, snižuje šance na dokončení střední školy
pro chlapce i dívky – migrace tak pro většinu dětí mexického venkova snižuje dosažené
vzdělání. Dopad migrace na vzdělání je způsoben především těmito třemi faktory: vlivem
remitencí, které ovlivňují možnou výši vzdělání; nepřítomností rodičů, kteří migrují – děti místo
aby chodily do školy, tak pomáhají v domácnosti; vlivem efektu migrace na výši vzdělání, který
má tendenci být negativní – tváří v tvář nižší návratnosti do školství v USA než v Mexiku, a to
zejména v souvislosti s ilegálním přistěhovalectvím.

2. 7. 1. Odliv mozků („brain drain“)
„Brain drain“, je trend, kdy vzdělaní lidé – odborníci ve svém oboru - opouštějí svou zemi
z důvodu (především) nedostatku příležitostí, konfliktu, politické nestabilitě či zdravotním
rizikům. Začal se objevovat v souvislosti s málo využívanou kvalifikovanou a odbornou silou
v nově vzniklých nezávislých zemích Afriky a Asie. Tamější odborníci začali hledat práci
v zemích Evropy, Severní Ameriky a Oceánie. Pomalý hospodářský růst a politická nestabilita
zejména v některých afrických zemích přes-hraniční pohyb odborníků jen zvyšovala.
„Brain drain“ má obrovské dopady nejen pro emigranta samotného, ale také pro mateřskou
zemi, kterou migrant opouští, a samozřejmě také pro zemi imigrační. Trend odlivu mozků je
poměrně hodně ekonomicky náročný, protože emigrant s sebou odnáší také část svého vzdělání,
ke kterému mu finančně dopomohla mateřská země a kterým on sám teď bude přispívat ke
zvýšení kapitálu země imigrační. V případě, že migrant zasílá část vydělaných peněz
(tzv. remitence) své rodině, která zůstala v rodné zemi, pomáhá svojí zemi alespoň
zprostředkovaně.
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Kvalifikovaná pracovní síla pozitivně ovlivňuje hospodářský rozvoj země, nicméně podíl
kvalifikovaných migrantů negativně koreluje s úrovní rozvoje s výjimkou zemí s vysokými
příjmy. To znamená, že migrace kvalifikovaných pracovníků v poměru k populaci vzdělané
pracovní síly doma je největší v zemích s nižšími příjmy (zejména v nejméně rozvinutých
zemích) a nižší v zemích se středními příjmy (Manning 2007).
Podle Beineho a kol. (2007) nemá migrace ve středně-příjmových zemích žádné významné
dopady na vzdělání, takže migrace kvalifikované části populace přímo odráží ztrátu lidského
kapitálu jejich země. V chudých zemích je čistý dopad odlivu mozků na lidský kapitál pozitivní,
jestliže odliv mozků není příliš vysoký (tj. nižší než 30 %). To je problémem všech menších
států – když emigrační podíl překročí jistou hranici, náklady na „brain drain“ exponenciálně
narůstají.
Podle Docquiera a kol. (2008) může migrace zvýšit školní docházku v rozvojových zemích
prostřednictvím dotací.
Migrace (s efekty brain drain) z rozvojových zemí je mnohem vyšší v profesích, které jsou
náročné na dovednosti – a to dovednosti, které jsou mezinárodně „jednotné“, jako je medicína.
Právě největší obavy z migrace vzdělaných osob souvisejí s odchodem zdravotnického
personálu. Navíc, migrace vysoce vzdělaných osob s více než základy terciárního vzdělání má
tendenci být mnohem větší než u vysokoškolsky vzdělané populace jako celku. Například
Lowell a kol. (2004 cit. v Manning 2007) citují studie, které naznačují, že 30 – 50 % všech
obyvatel rozvojového světa, kteří jsou vzděláni v oblasti vědy a techniky, žije v rozvinutém
světě.
Toku mozků napomáhá stárnutí obyvatelstva vyspělých zemí, zejména v Evropě
a Japonsku, které přispívá k rostoucí poptávce po kvalifikované pracovní síle hlavně ve
zdravotnictví. Dále má na migraci svůj podíl informačně-technologická revoluce, která výrazně
zvýšila poptávku po kvalifikované pracovní síle v oblasti ICT techniky. A v neposlední řadě je
též nedostatek méně a středně-kvalifikované pracovní síly – techniků, elektrikářů, instalatérů,
zdravotních sester a učitelů. Ten je zaznamenán hlavně ve vyspělých zemích, kde se pracovníci
vyhýbají náročnější manuální práci a poptávka po pracovnících do těchto institucí je stále
značná (Manning 2007).
Obr. 14 zachycuje podíl vysokoškolsky vzdělaných emigrantů z jejich celkového počtu
v dané zemi. U vysokoškoláků, kteří žijí v zemi nacházející se v grafu vlevo, mají největší
pravděpodobnost, že budou emigrovat. Jejich emigrace souvisí s podmínkami v jejich rodné
zemi, kde nenajdou pro svůj vystudovaný obor uplatnění, a tak musí zemi opustit a hledat práci
v zahraničí. Z mnoha rozvojových zemí žije mezi 25 až 50 % vysokoškolsky vzdělaných lidí
v zahraničí.
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Obr. 14: Podíl terciárně vzdělaných z celkového počtu emigrantů v nejméně rozvinutých zemích světa
v roce 2000
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Během posledních tří desetiletí zažila Afrika exodus svých nejschopnějších
a nejinteligentnějších do bohatých zemí severu. Mnoho z těchto „mozků“ se už nikdy nevrátilo
zpátky do Afriky, a tak se tento fenomén stává pro africký kontinent velkým problémem –
potřeba vzdělaných lidských zdrojů je mnohem větší než ve vyspělých západních zemích.
Znepokojující je také skutečnost, že mnoho afrických profesionálů, kteří kontinent opustí, stěží
najde příležitost pracovat v zahraničí ve svém oboru. Migranti z Afriky vytvoří ve vyspělých
zemích masu levné pracovní síly, zatímco jejich rodný kontinent zoufale potřebuje jejich
kvalifikovanou sílu.
Tato situace, která brání rozvoji afrického kontinentu, již stála Afriku jednu třetinu lidského
kapitálu a i nadále probíhající ztrátu kvalifikovaných pracovníků – odhaduje se, že se jedná
o 20 000 lékařů, universitních profesorů, inženýrů a dalších odborníků, kteří každoročně
opouštějí kontinent od roku 1990. Podle IOM (International Organization for Migration,
Mezinárodní organizace pro migraci) je to v současné době přes 300 000 vysoce
kvalifikovaných Afričanů, kteří žijí mimo území afrického kontinentu, 30 000 z nich je pak
držitelem doktorátu (Arrey 2006).
Afrika jako celek má 20 000 vědců, což je 3,6 % z celkového počtu na světě, a její podíl na
světové vědecké produkci poklesl z 0,5 % na 0,3 % (Arrey 2006). Fenoménem odlivu mozků
nejhůře postižené africké země jsou Etiopie, Nigérie a Ghana (Arrey 2006).
Odliv mozků spolu se ztrátou profesionálů v důsledku HIV/AIDS - hlavně v Africe - se
stává metlou hodnotného lidského kapitálu nutně potřebného k hospodářskému růstu a lidskému
rozvoji na africkém kontinentě. Odborníci se shodují, že odchod kvalifikovaných občanů
z chudých zemí je obecně příznakem hluboké ekonomické, sociální a politické krize v jejich
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vlasti. Výsledek může být obzvláště ničivý pro sektor zdravotnictví a školství. Nejen studie na
Filipínách (Pernia 2008) v důsledku odchodu kvalifikovaných a odborných pracovníků, jako
jsou učitelé a doktoři, potvrdila zhoršení kvality vzdělávání i zdravotnictví.
Jiná studie (Batista a kol. 2009), která zkoumá dopady emigrace a zpětné migrace vzdělané
populace na Kapverdech, se domnívá, že „brain drain“ není tak vážný problém, jak je tradičně
myšleno. Studie konstatuje, že masivní emigrace významně podporuje akumulaci lidského
kapitálu v zemi (téměř 40 % se na tom podílí emigrace vysokoškolsky vzdělané populace).
Hlavním zdrojem přitom nejsou remitence ani zpětná migrace, ale jsou to zisky ze vzdělání
spojené s možností vlastní budoucí emigrace. Studie odhaduje, že zvýšením pravděpodobnosti
vlastní migrace se zvyšuje pravděpodobnost dokončení středoškolského vzdělání.
Autoři tohoto výzkumu se domnívají, že důkazy, které získaly, by měly vést politiky
rozvojových i rozvinutých zemí, aby se nesnažili omezit migrační toky vzdělaných jedinců.
Nejen, že by cílové země mohly mít prospěch z přílivu těchto kvalifikovaných přistěhovalců,
ale tyto toky mohou být výhodné také pro zemi původu, jako jsou například Kapverdy. Nechat
dveře bohatých zemí otevřené pro vzdělané migranty tak může být považováno za jistou formu
efektivní podpory.

2. 7. 2. Příliv mozků („brain gain“)
Návrat migrantů do země původu je nejlepším řešením problému odlivu mozků. Tento fenomén
– „brain gain“ (příliv mozků) – znamená, že se migranti vracejí po krátkodobé (většinou
pracovní) zkušenosti domů. Tito lidé, bohatší o nové zkušenosti, odborné znalosti a úspory, tak
mohou pomoci rozvoji své země.
Otevřenost vůči mezinárodní migraci tím může zvýšit příležitosti pro lidi v chudých zemích,
a může také zvýšit jejich motivaci získat vzdělání.
Pokud je třeba kvantifikovat dopady nárůstu mezinárodní migrace vysoce vzdělaných lidí, je
zpětná migrace významným fenoménem. Pro regiony jako je východní Evropa a Asie může
zpětná migrace znamenat návrat 20 až 30 % vysokoškolsky vzdělaných migrantů, kteří jsou
stále produktivní a významně tak přispívají k průměrnému příjmu a mzdám ve vysílajících
zemích (Mayr a Peri 2008).
Studie Mayra a Periho (2008) zabývající se vlivem produktivity a návratnosti do země
původu na školství při pohybu z východní do západní Evropy, prokázala: zaprvé, efekt motivace
a návratu do země původu má vliv na selektivitu emigrace, takže průměrné hodnoty týkající se
školní docházky a výše příjmů ve východní Evropě by mohly narůst s volnější mobilitou. Je to
dáno tím, že šance na migraci zvyšují školní docházku pro většinu jedinců, a mezi vysoce
vzdělanými má navíc investice do vzdělání velice slušnou návratnost.
Zadruhé, návratnost do země původu podněcuje fakt, že pro navrátilce bude přichystána
prémie v podobě vyššího platu. Vzhledem k pravděpodobnosti návratu (hlavně ve vztahu ke
školní motivaci) je zde pozitivní efekt na lidský kapitál a výši příjmů z mezinárodní migrace,
která činí pouze kolem 25 % zisku z pobídkového efektu.
A zatřetí, zaměstnanci s mezinárodními zkušenostmi bývají lépe finančně hodnoceni, když
se vrátí do své – středně-příjmové – rodné země.
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Závěr

Vzdělání hraje v životě jednotlivců i společnosti naprosto zásadní roli. Vzdělání, pokud je
doprovázeno příznivými životními podmínkami, poskytuje lidem šanci uplatnit své schopnosti
nejen na trhu práce, ale také v osobním životě při každodenních činnostech.
Vzdělání představuje šanci, jak zastavit populační explozi, a tím zpomalit zvětšování rozdílů
mezi lidmi, které se den ode dne prohlubují. Rychle rostoucí počet obyvatel především
v rozvojovém světě má za následek strádání naší planety, protože s populační explozí jdou ruku
v ruce zvyšující se nároky na prostor, energii, vodu a potraviny. Vzdělání může v tomto směru
pomoci těm nejchudším tak, že jim prostřednictví nabytých znalostí nabídne možnost získat
práci, a tím také prostředky k prožití hodnotnějšího života. Se vzdělanou populací se také
slučuje možnost trvale udržitelného rozvoje naší planety.
Tato práce je rozdělena na dvě, metodologicky odlišné, části. První část měla za cíl
kvantitativně ilustrovat vztah mezi vzděláním a rozvojem na globální úrovni, druhá část se pak
zaměřovala na diskusi jednotlivých mechanismů, které za vztahem vzdělání a rozvoje stojí.
První kapitola popsala stav současného stavu světového vzdělání. I přes snahy
mezinárodních organizací a vlád jednotlivých zemí světa stále zůstává asi 72 milionů těch,
kterým je odepřeno jejich základní lidské právo – právo na vzdělání. Přitom zhruba polovina
z nich pochází z regionu Subsaharské Afriky. Rozvojové cíle tisíciletí i o něco mladší program
UNESCO – Vzdělání pro všechny (EFA – Education for All) - jsou závazkem pro všechny
země, které přislíbily pomoci bojovat proti chudobě a negramotnosti. I když téměř ve všech
regionech světa dochází k nárůstu NER, už teď je jasné, že všechny regiony kýženého cíle do
smluveného roku 2015 nedosáhnout.
Globální míra gramotnosti se sice zvedla (ze 76 % na 84 % v letech 1985 – 2005), ale stále
ve 45 zemích nedosahuje míra gramotnosti průměru rozvojových zemí (tj. 79 %), a to
především v Subsaharské Africe a Jižní a Západní Asii. Výrazné gramotnostní rozdíly uvnitř
zemí jsou často spojené s chudobou a dalšími znevýhodněními. Sociální rozdíly jsou mnohdy
tak obrovské, že v některých zemích Subsaharské Afriky s nízkou mírou gramotnosti je rozdíl
mezi nejchudšími a nejbohatšími příjmovými třídami domácností více než 40 procentních bodů.
I když je už teď jasné, že cíle do roku 2015 splněny nebudou, nesmějí země ve svých
snahách polevit. Vládní politiky by se měly více zaměřit na práci s dětmi a mládeží a na potřeby
vzdělání dospělých. Do rozšiřování a zkvalitňování základního vzdělávání by místní vlády měly
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posílat vyšší finanční obnosy a obecně věnovat více prostoru sektoru školství. Jen tudy vede
cesta na zlepšení současné situace.
První část práce se dále zaměřila na globální zarámování vztahu vzdělání a rozvoje. Na
vybraných ukazatelích ilustrovala vztah vzdělání a dílčích aspektů rozvoje. Vzdělání bylo
reprezentováno mírou gramotnosti a dílčí aspekty rozvoje pak úhrnnou plodností, kojeneckou
úmrtností, HDP na obyvatele, indexem rovnosti pohlaví a podílem žen užívajících antikoncepci.
Hodnoceny byly všechny země světa s dostupnými daty za rok 2009.
Všechny grafy poukázaly na existující vztah mezi vzděláním (mírou gramotnosti)
a jednotlivými aspekty rozvoje. Vztah mezi mírou gramotnosti a úhrnnou plodností je negativní
– čím větší je podíl gramotných lidí v zemi, tím méně dětí se v průměru ženám rodí. Vztah mezi
mírou gramotnosti obyvatelstva a kojeneckou úmrtností je také negativní. Čím jsou lidé
vzdělanější, tím je větší šance pro jejich děti, že přežijí první roky svého života. Byl zjištěn
pozitivní vztah mezi mírou gramotnosti a podílem žen užívajících antikoncepci – čím větší je
míra gramotnosti populace, tím spíše se ženy zapojují do plánování rodiny prostřednictvím
metod zabraňujících nechtěnému početí. Pozitivní vztah byl potvrzen také mezi vzděláním a
indexem rovnosti pohlaví (GDI). Dle dostupných statistických dat má vzdělání pozitivní vliv
také na hodnotu HDP na obyvatele země.
Ačkoliv byla sledována pouze gramotnost a několik vybraných ukazatelů rozvoje, lze
očekávat, že podobné vztahy by bylo možné doložit i pro další ukazatele vzdělání, resp. rozvoje.
První část práce tedy doložila evidentní souvislosti mezi vzděláním a rozvojem, avšak nic
nedoložila o tom, proč lze tyto spojitosti nalézt. Druhá část práce diskutovala jednotlivé
mechanismy, kterými vzdělání v různých oblastech rozvoje působí.
Jednotlivé mechanismy byly nejprve vyhledány v řadě odborných publikací, a poté
rozděleny do kategorií – oblasti lidského rozvoje (ekonomické a demografické chování
obyvatel, zdravotní stav obyvatel, nerovnosti mezi obyvateli uvnitř zemí, schopnost
implementovat nové technologie či vztah obyvatel k životnímu prostředí).
Jednotlivé mechanismy však nejde striktně kategorizovat. Všechny oblasti lidského rozvoje
se prolínají, stejně tak jako dílčí mechanismy. Některé z nich tedy spadají „spíše“ do té či oné
oblasti, ale přitom mohou ovlivňovat i oblast jinou.
Obr. 15 se pokouší ilustrovat vztah mezi vzděláním a rozvojem za pomoci vybraných
diskutovaných mechanismů. Našla by se jistě i řada dalších, které tento vztah podmiňují. Do
obrázku však byly použity jen významnější z nich, kterých se práce dotýkala nejvíce. Na levé
straně jsou v oblých rámečcích vyznačeny ty mechanismy, které vzdělání přímo podmiňuje. Na
ně šipkami navazují mechanismy další. Konečným cílem, který je mechanismy ovlivňován, je
rozvoj. Před ním ještě tvoří jakýsi předstupeň tři významné mechanismy, které rozvoj přímo
ovlivňují, a které jsou předchozím „mikromechanismům“ nadřazené. Jsou to: snižování
chudoby, snižování genderových rozdílů a lepší zdravotní stav dětí i dospělých.
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Zdroj: výzkum autorky
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Jedním ze souborů mechanismů je ekonomické chování obyvatel. Vzdělání v první řadě
podporuje rozvoj jedince a celkově lidského kapitálu. Vzdělanější člověk nalezne snadněji
práci, a pracovní síla země tak roste. S tím souvisí také celkový nárůst produktivity
hospodářství země. Vzdělanější lidé jsou flexibilnější, co se technologických změn týká –
inovační schopnost ekonomiky narůstá, protože vzdělanější obyvatelé jsou nejen schopni nové
technologie přijímat a aplikovat, ale také vylepšovat a šířit dále. S technologickým pokrokem
roste i přístup ke kvalifikovanějšímu zaměstnání, které znamená vyšší finanční ohodnocení pro
vzdělané pracovníky. Se vzděláním se otevírá široká pracovní nabídka, která obyvatelům
rozvojových zemí nabízí pomocnou ruku, aby vystoupili z „bludného kruhu chudoby.“
V zemědělství, které v rozvojových zemích mnohdy znamená jediný prostředek obživy,
hraje vzdělání podstatnou roli. Gramotní farmáři jsou lépe přístupní moderním technologiím
a jsou schopnější je implementovat a dále šířit. Týká se to především umělých hnojiv či
modernější zemědělské techniky. Výnosy gramotných farmářů převyšují výnosy negramotných
zemědělců. Vzdělanější farmáři jsou flexibilnější – dokážou se rychleji přizpůsobit změnám
(např. klimatickým).
Vzdělání mění především chování lidí. V oblasti ekonomického chování dochází ke
změnám v hospodaření s penězi. Vzdělanější lidé mají větší sklon k investicím a podnikání.
Zatímco negramotní často finanční prostředky utratí za věci spotřebního charakteru, vzdělaní
mají tendenci s penězi více „pracovat“ – tedy je např. investovat. V souvislosti s výše
zmiňovaným mechanismem změny ekonomického chování práce hovoří o systému
mikrokreditů. Mikrofinancování není mechanismem, který je vzděláním přímo ovlivňován.
Systém mikrokreditů působí spíše jako odrazový můstek. To, jakým způsobem se obyvatelé
rozvojového světa „odrazí“, záleží především na jejich schopnostech, které mohou nabýt právě
vzděláním. Vzdělanější lidé mohou lépe uplatnit svůj potenciál, a systému mikropůjček tak lépe
využít ve svůj prospěch. Dalo by se tedy říci, že vzdělání nabízí především příležitost, kterou
když chudí využijí, jejich šance na vyproštění se z bludného kruhu chudoby se zvyšuje.
A systém mikrokreditů je právě tou pomocnou rukou, která jim má tuto cestu usnadnit.
Vzdělání mění migrační chování obyvatel, přičemž souvislost s úrovní vzdělání není vždy
tak přímočará. Na jednu stranu, vzdělání ovlivňuje migraci pozitivně. Vzdělaní lidé nenajdou
uplatnění ve své zemi, a tak migrují do země, kde mají šanci navštěvovat kvalitnější školu nebo
pracovat v lukrativnějším zaměstnání. Pokud se tito odborníci po čase do své země vrátí,
celkový efekt z migrace je pozitivní. Migranti si v zahraničí osvojí řadu nových technologií,
které mají možnost ve své zemi implementovat. Vrací se bohatí o zkušenosti, které by ve své
rodné zemi nezískali. Problém ovšem nastává, pokud se tito migranti už nevrátí. Poté je rozvoj
země skrze migraci pozitivně ovlivňován pouze prostřednictvím tzv. remitencí, tj. finančních
prostředků, které migranti zasílají svým rodinám do své domoviny.
Migranti však nemusí být pouze vzdělaní. Druhou skupinou, která nejčastěji opouští svou
rodnou zem, jsou právě ti nejchudší a nejzranitelnější. Nejčastějším důvodem odchodu těchto
lidí jsou vnitřní nepokoje uvnitř země – ať už se jedná o politickou nestabilitu státu, ozbrojený
konflikt či přírodní katastrofu. Snahou chudých je dostat se co nejdále od problémů, často to ani
nemusí být do oblastí s vyšším HDI. Díky nedostatku prostředků tito lidé nemigrují příliš daleko
- nejčastěji se usadí za hranicemi své země.
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Jak bylo zmíněno výše, vzdělání ovlivňuje lidské chování. Tento proces probíhá také skrze
nabourávání zažitých kulturních tradic. Díky vzdělání tak především roste postavení žen,
kterým se v řadě společností nedostává dostačujících práv. Posilování rovnosti pohlaví skrze
vzdělání by mělo být prioritou ve všech rozvojových snahách. Často právě zaostávání ženské
části populace velice negativně ovlivňuje rozvoj země.
Vliv růstu vzdělanosti a vůbec postavení žen se projevuje v řadě lidských aktivit. Vzdělání
bortí mýtus, že žena patří pouze do domácnosti - vzdělané ženy tak mají možnost pracovat
a vydělávat peníze. Účast žen v pracovním procesu může tímto i zpětně podpořit snižování
genderových rozdílů, protože zapojením žen do pracovních aktivit se mohou snížit rozdíly mezi
platy mužů a žen. Pracující ženy se finančně podílejí na chodu domácnosti, a jejich postavení
tak může ještě vzrůst. Negativní stránkou je snížená doba pobytu doma s dětmi – ženy, které do
práce nechodí, se o své děti starají déle (byla u nich například prokázána delší doba kojení
dítěte).
Růst postavení žen se asi nejvýrazněji projevuje ve snížení fertility. Vzdělané ženy se více
účastní plánování rodiny – se zvyšující se úrovní vzdělání se zvyšuje také procento žen
používajících některou z metod ochrany před neplánovaným těhotenstvím. To má vliv na
snižování plodnosti, a stejně tak na posun začátku sexuálního života. Vzdělané ženy si lépe
naplánují svůj život, včetně vhodného okamžiku kdy porodit dítě (s rostoucí úrovní vzdělání se
například snižuje věk vstupu do manželství či délka meziporodního intervalu).
Některé studie poukazují na to, že plodnost začíná působit silně negativně na vzdělání až od
určité úrovně dosaženého vzdělání. To může být spojeno s faktem, že ženám, které mají
dokončené pouze základní vzdělání, a které žijí v odlehlých vesnických oblastech, hrozí, že po
dokončení školy opět zabřednou do dřívějších stereotypů a účinek vzdělání vyprchá. Obzvláště
pokud nemají příliš velké šance své nově nabyté vědomosti a dovednosti praktikovat, mohou
propadnout zpět do stavu negramotnosti, a to i přes to, že chodily do školy. Svou roli zde
samozřejmě hraje i kvalita školy, kterou dotyčné absolvovaly.
Úroveň vzdělání také souvisí se schopností vybrat si takového partnera, který bude schopen
se o dítě postarat (a také se například vyvarovat vztahům s příbuznými). Vzdělání ženy i muže
hraje roli také v preferenci pohlaví potomka – v řadě rozvojových zemí má vliv, zda narozené
dítě je chlapec či dívka (chlapec má jednoznačně přednost). Preference mužského potomka tedy
způsobuje nárůst plodnosti. Vzdělání prostřednictvím změny kulturních vzorců může tuto
skutečnost zvrátit.
Snižování plodnosti napomáhá i finanční situaci jednotlivých domácností. Vysoká fertilita
bývá spojena s vysokými finančními náklady nutnými k zaopatření všech dětí. Děti, které
pocházejí z velkých rodin, mají větší šanci, že budou chodit do školy, protože na to jejich rodina
– vzhledem k velkému počtu členů – nebude mít finanční prostředky.
Jak bylo zmíněno výše, vzdělání má pozitivní dopady na používání antikoncepce. Kromě
toho, že metody ochrany před nechtěným těhotenstvím snižují plodnost, mají také pozitivní
dopady na zdraví dospělých i dětí. Používání kondomů snižuje riziko pohlavně přenosných
infekčních chorob (mezi které patří např. HIV/AIDS). Ke snížení prevalence těchto nemocí
vzdělání přispívá i skrze posun začátku sexuálního života a menšího počtu sexuálních partnerů
za život.

Tereza Kocová: Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

66

Vzdělání pozitivně ovlivňuje také osvojení základních hygienických návyků. Negramotní
zastávají často nesouhlasný postoj k moderní medicíně. Vzdělání tuto bariéru odstraňuje –
podporuje využívání moderních zdravotních zařízení i metod. Vzdělanější ženy jsou schopnější
se dobře postarat o své dítě – vyslechnout pokyny lékařů, nechat své dítě řádně oočkovat či dítě
živit kvalitní stravou. Toto vše přispívá ke snižování dětské úmrtnosti.
Nutno ale podotknout, že v některých studiích byl prokázán i pozitivní vztah mezí úrovní
vzdělání žen a dětskou úmrtností. Tento fakt může být způsobem hospodářskými problémy
mladých žen, které po absolvování střední školy porodí dítě. Pokud žena složí maturitu
a nenajde uplatnění na trhu práce, může to pro ni být psychicky velice náročné, a své problémy
tak přenese na dítě – není dostatečně připravena a zajištěna na rodinný život, má tendenci dítě
kojit kratší dobu. Všechny tyto faktory pak mohou ovlivnit zvýšené riziko úmrtí dítěte. V jiných
případech pak pozitivní vztah mezi vzděláním a dětskou úmrtností může být způsoben špatnou
ekonomickou či politickou situací uvnitř země (např. zaváděním strukturálních změn do
hospodářství země, která na to není připravená). Toto zjištění je významné. I když dochází ke
zvyšování úrovně vzdělání, nemusí být celkový efekt pozitivní. Nárůst vzdělání tedy musí
probíhat ruku v ruce s dalšími socioekonomickými i kulturními změnami ve společnosti.
Se vzděláním souvisí i rozvoj společenských norem, které mohou ovlivnit ženy v blízkém
okolí – nehledě na úroveň jejich vzdělání. Příkladem může být norma nízké plodnosti, která se
díky vzdělaným ženám může rozšířit po celé komunitě. Na druhou stranu, v oblasti, kde není
rozšířeno vzdělání, mohou být vzdělané ženy omezeny právě z důvodu absence norem, které
podporují nízkou plodnost.
Obecně platí názor, že i nízké vzdělání je lepší než úplná negramotnost, protože může
v případě nouze zachránit život. Na druhou stranu ale může být nízké vzdělání v některých
případech kontraproduktivní - například pokud ženy ve snaze ochránit rodinu před šířící se
chorobou oplachují vše ve vodě, která ale není nezávadná, nákazu ještě rozšíří ještě více.
Významným faktorem, který vzdělání přináší, je změna chování, při které se nově nabyté
znalosti modifikují podle momentálních situací.
V některých studiích je zmiňován také vztah vzdělání a environmentálního chování
obyvatel. Bylo prokázáno, že u gramotných lidí dochází k menší úrovni znečištění životního
prostředí. Podobně i děti gramotných rodičů se chovají k životnímu prostředí šetrněji.
Vzdělanější lidé si více uvědomují důležitost udržitelnosti krajiny, protože přemýšlí
v dlouhodobějším časovém horizontu. Jsou schopni ekologicky myslet a nezatěžovat životní
prostředí, jednat preventivně a environmentálním problémům předcházet. Toho nejsou
negramotní schopni – často jejich jednání odpovídá aktuální situaci a oni si neuvědomují své
následky do budoucna. Rádoby hygieničtější omývání veškerého jídla ve vodě, která je
znečištěná, může znamenat jen rozšíření řady infekčních onemocnění.
Vliv vzdělání na životní prostředí však může být dvojsečný. Pokud vzdělání přispívá
k rozvoji, zvyšuje se obvykle i ekologická stopa, tj. zátěž na životní prostředí - lidé bohatnou a
mnozí z nich žijí neekologicky (např. koupě a využívání motorových vozidel).
Kvantifikace globálních statistických dat potvrdila, že vztah mezi vzděláním a rozvojem
chudých zemí existuje. Se vzděláním a všemi zjišťovanými ukazateli dimenzí lidského rozvoje
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byl potvrzen určitý vztah a je velmi pravděpodobné, že podobné vztahy by bylo možné doložit
i pro další ukazatele vzdělání, resp. rozvoje.
Nalezení konkrétních mechanismů, které za vztahem stojí, však není až tak automatické.
Každá země, včetně těch rozvojových, je specifická – leží v určité zeměpisné šířce, má určitý
počet obyvatel, vlastní vládu a zákony, své místní tradice, kulturu a náboženství. Už z tohoto
důvodu nelze vyvodit jednoznačné závěry týkající se konkrétních mechanismů a neomezeně je
aplikovat na všechny země. Mechanismy se mohou lišit region od regionu. To, co funguje
v jedné oblasti jako pozitivní determinant rozvoje, může v oblasti jiné působit naprosto odlišně.
Již z tohoto důvodu lze jednotlivé mechanismy považovat za lokálně dosti specifické.
Jak dokázala spousta příkladů z jednotlivých studií, ne vždy je pouze samotné vzdělání
dostačujícím činitelem v procesu rozvoje. Je sice činitelem naprosto zásadním, avšak bez
socioekonomických i kulturních změn ve společnosti může být jeho vliv snížen.
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