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1 Úvod 

Pojem kapitál bývá v laické literatuře používán ve zcela širokém významu, kdy 

se kapitálem rozumí jakákoli věc nebo vlastnost, jež může být zdrojem nové hodnoty, 

důchodu či bohatství. V této práci se budeme zaměřovat na lidský kapitál, jakožto 

bohatství jedince, který určitou měrou přispívá a ovlivňuje danou společnost, ve které 

žije. V dnešní době snad nikdo nepochybuje o tom, že je lidský kapitál nezbytnou 

součástí moderní ekonomie. Nejčastěji je lidský kapitál charakterizován vzděláním, 

nabytými znalostmi a odbornými dovednostmi jedince, které dokáže uplatnit nejen 

v pracovním procesu, ale i v běžném každodenním životě. 

Vývoj všech odvětví v hospodářství neustále prochází výraznými změnami. Jako 

jednu z nejdůležitějších můžeme uvést globalizaci ve světové ekonomice a prosazování 

takového typu společnosti, který je založen především na znalostech. V zásadě se jedná 

o urychlení technologického pokroku, automatizaci stroji v průmyslu a v oblasti 

zemědělství. Taktéž se podporuje rozvoj terciárního sektoru neboli sektoru služeb. 

Vývoj světového hospodářství ve všech jeho sférách, ale vyžaduje nové, vyšší 

kvalitativní nároky na zaměstnance. Právě s rozvojem světového hospodářství je 

spojován pojem lidský kapitál. Je nutné podotknout, že v dnešním konkurenčním světě 

a ekonomice obstojí pouze ta země, která si uvědomuje důležitost lidského kapitálu       

a dokáže investovat do jeho rozvoje své finanční prostředky. 

Zmiňujeme se zde o globalizaci světové ekonomiky, technologickém pokroku, 

nových objevech, ale musíme mít na paměti, že se tento rozvoj netýká všech zemí. 

Musíme zohlednit nejen země ekonomicky rozvinuté, ale také rozvojové státy. Právě 

ona globalizace způsobuje narůstání propastného rozdílu mezi ekonomickou úrovní 

vyspělých a rozvojových zemí. Názory na problematiku v oblasti snížení těchto rozdílu 

se mezi ekonomy stále liší a stávají se tak předmětem jejich zájmu.  

Cílem této práce je zjistit, zda může lidský kapitál ovlivnit ekonomickou úroveň 

zemí, které dohromady tvoří Sdružení národů jihovýchodní Asie, zkráceně ASEAN. 

Tento vzorek zemí byl vybrán záměrně z důvodu nerovnoměrného vývoje ekonomiky 

v jednotlivých zemích. V tomto sdružení nalezneme státy většinou chudé, ale na druhou 

stranu také země, které patří mezi silné ekonomicky vyspělé země. A i když z důvodu 

globalizace rostou rozdíly ve vývoji ekonomik zapojených zemí v rámci tohoto 
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sdružení, může právě lidský kapitál být tím faktorem, který pomůže rozvojovým státům 

zlepšit jejich ekonomické postavení.   

Celkově je tato bakalářská práce rozčleněna do tří stěžejních kapitol, vyjma 

úvodu a závěru. První z nich je pojata teoreticky a slouží jako východisko pro další 

kapitoly. V odborné literatuře je koncepci lidského kapitálu, jako klíčovému faktoru, 

věnována značná pozornost. Existují rozličné formulace lidského kapitálu a způsoby 

jeho výpočtu. V první řadě si okrajově upřesníme význam pojmu kapitál a poté si 

podrobně rozebereme jednu jeho část a to lidský kapitál. Budeme se zde zabývat 

především postupným vývojem teorie lidského kapitálu z historického hlediska. První 

informace o teorii lidského kapitálu byly popsány antickým filosofem Platónem v jeho 

díle Republika. Významný posun ve zkoumání lidského kapitálu byl zaznamenán v 18. 

století díky Adamu Smithovi. V první řadě Smith, a poté například K. Marx nebo A. C. 

Pigou započali do svých ekonomických teorií prosazovat fakt, že co se týče výrobních 

faktorů, je důležité zohlednit také znalosti a zručnosti, kterými daný jedinec oplývá. 

Téměř každý z představitelů chicagské školy přispěl svou myšlenkou k lepšímu 

pochopení tohoto pojmu. Skutečné a nejlepší vystižení podali nositel Nobelovy ceny 

Garry S. Becker a Jacob Mincer. Za základní definici lidského kapitálu považujeme 

právě Beckerovu definici, která zní: „Lidský kapitál jsou schopnosti, dovednosti 

a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit“. Od této chvíle se 

ekonomové ve svých studiích zabývají upřesněním tohoto pojmu a stále vylepšují 

způsoby, jak tento kapitál co nejpřesněji změřit. Ekonomové zabývající se trhem práce, 

soustřeďují svůj zájem především na vliv vzdělání v závislosti na výši individuálních 

mezd. Od 60. let se začínají lidským kapitálem zabývat také makroekonomové, kteří 

používají k analýze vlivu vzdělání a lidského kapitálu na ekonomický růst dané země, 

techniky růstového účetnictví. V závěru kapitoly padne také zmínka o investicích 

vkládaných do rozvoje lidského kapitálu, ať už z pohledu jednotlivce, firmy nebo 

rodiny. Závěr bude patřit problematice vlivu lidského kapitálu na vývoj ekonomiky 

z dlouhodobého hlediska. 

Druhá kapitola je rozčleněna do dvou částí. První z nich se věnuje rešerši 

empirické literatury, která se zabývá a popisuje problematiku vlivu lidského kapitálu na 

vývoj dané ekonomiky. Většina prací se zabývá především zkoumání vlivu lidského 

kapitálu na chod ekonomiky z makroekonomického hlediska a nikoliv z pohledu 

mikroekonomického. Přesto můžeme v druhé kapitole najít pár studií, zaměřujících se 
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na oblast mikroekonomickou a zkoumáním vlivu lidského kapitálu na výši mezd daného 

jedince. Obsahem této kapitoly je metodika, data pro měření lidského kapitálu, 

hypotézy ekonomů a především poté závěry plynoucí z provedených studií autorů, které 

poukazují na důležitost lidského kapitálu a jeho rozvoje v souvislosti s ekonomickým 

růstem a to i přesto, že se mnohdy od sebe tyto analýzy liší z důvodu široké škály 

použitých proměnných. V druhé části této kapitoly se budeme zabývat 

nejpoužívanějšími ukazateli, pomocí kterých můžeme lidský kapitál změřit. 

Třetí kapitola obsahuje vlastní empirickou analýzu. Pomocí deskriptivní             

a korelační analýzy budeme zjišťovat, zda lidský kapitál ovlivňuje ekonomickou úroveň 

vybraného vzorku zemí. V našem případě se bude jednat o 10 zemí, které dohromady 

tvoří Sdružení národů jihovýchodní Asie, zkráceně ASEAN. Data, která slouží pro 

provedení vlastní analýzy, jsou použita z oficiálních databází sdružení ASEAN, Světové 

banky a organizace UNESCO. Tyto informace jsou získány z oficiálních internetových 

stránek těchto vyjmenovaných organizací. Pro analýzu jsou vybrány ukazatele, jako je 

například míra gramotnosti, která je považována za základní způsob měření lidského 

kapitálu. V první části této kapitoly je popsán vznik, cíle a data přistoupení jednotlivých 

členských zemí do organizace ASEAN. V druhé části práce je kladen důraz na 

provedení komparativní a deskriptivní analýzy zvolených ukazatelů v jednotlivých 

zemích. Třetí část je věnována korelační analýze, pomocí které můžeme názorně vidět, 

jestli existuje vzájemná závislost mezi lidským kapitálem a vývojem ekonomiky zemí 

ASEAN.  
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2 Teorie lidského kapitálu v odborné literatuře 

V druhé kapitole si determinujeme pojem kapitál a podrobněji se budeme 

zabývat jednou jeho částí, a to lidským kapitálem. Nastíníme si teorii lidského kapitálu 

z hlediska jejího vývoje, zmíníme se o členění lidského kapitálu a investicích do něj 

vkládaných, ať už z pohledu jednotlivce, firmy nebo rodiny. V závěru druhé kapitoly se 

budeme věnovat vlivu lidského kapitálu na vývoj ekonomiky z dlouhodobého hlediska.  

2.1 Vymezení pojmů kapitál a lidský kapitál 

Jestliže máme a chceme uspokojovat své každodenní potřeby, musíme 

spotřebovávat. Pokud spotřebováváme, tak musíme vyrábět. Předpokladem produkce je 

existence výrobních činitelů neboli výrobních faktorů. Výrobní faktory jsou tvořeny 

třemi složkami: prací, půdou a kapitálem. My se budeme v rámci této podkapitoly 

podrobněji zabývat pouze kapitálem a jeho formami. 

2.1.1 Pojem kapitál 

 Většina z nás si pod kapitálem představí buď bankovní účet, akcie, vlastnictví 

několika dluhopisů, které vydala vláda České republiky nebo Česká národní banka. 

(Kameníček, 2012). 

V laické literatuře bývá termín kapitál používán ve zcela širokém významu, kdy 

se kapitálem rozumí jakákoli věc nebo vlastnost, jenž může být zdrojem nové hodnoty, 

důchodu či bohatství. Jako kapitál v tomto pojetí mohou být označovány také podstatné 

informace, zvláště schopnosti, zdraví, známosti nebo například vzhled (Jurečka, 2010). 

Holman (2001) popisuje základní podstatu vzniku kapitálu na příkladu naturální 

ekonomiky Robinsona, který si půjčil od domorodců sušené ryby, aby mohl stavět člun 

za účelem znásobení produktivity svých budoucích úlovků čerstvých ryb. Důležitost 

vzniku kapitálu tedy tkví v rozhodnutí jedince, který uskutečňuje volbu mezi dnešní 

spotřebou a spotřebou budoucí.  Pokud se rozhodne odložit svou spotřebu do budoucna, 

jedná se v tomto případě o první nezbytný krok ke vzniku kapitálu. 

Podle Jurečky (2010) se kapitálem rozumí statky, které byly vyrobeny pro další 

použití ve výrobním procesu k produkci dalších statků. Kapitálové statky, které se ve 

výrobním procesu opakují, označujeme fixním kapitálem. Jako příklad fixního kapitálu 

můžeme uvést budovy nebo stroje. Suroviny, materiál, polotovary a hotové výrobky 
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řadíme mezi oběžný kapitál. Fixní a oběžný kapitál bývá souhrnně nazýván kapitálem 

reálným, někdy také fyzickým. Zvláštní formou kapitálu je know - how, image firmy, 

software, jenž se považuje za nehmotnou formu kapitálu.  

V literatuře najdeme mnoho způsobů členění kapitálu. Podle Holmana (2011) 

dělíme kapitál na: 

 fixní kapitál – zde patří budovy, stroje, dopravní prostředky, 

 zásoby – mezi zásoby řadíme materiál, zboží na skladě, 

 technologie – zde zahrnujeme výrobní postupy, patenty, licence, 

 lidský kapitál – jedná se o nabyté znalosti během studia. 

Jurečka (2010) uvádí také další typy kapitálu jako je: 

 sociální kapitál – vystihuje kvalitu života dané země, která ovlivňuje 

            hospodářské procesy (zvyky, míra důvěry, mezilidské vztahy),   

 kulturní kapitál – je vnímán jako obecná kulturní vyspělost země, která   

           napomáhá ekonomickému rozvoji, 

 politický kapitál – vystihuje politickou atmosféru v zemi, která je důležitá 

pro vládu a úspěšnou realizaci hospodářské politiky.  

Na následujícím obrázku č. 2. 1 můžeme vidět typy kapitálu dle Veselého 

(2006). 

Obr. č. 2.1: Schéma typů kapitálu 

 

Zdroj: Veselý, 2006 
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Přírodním kapitálem se rozumí zdroje získané z přírody, jako je půda, les, 

ovzduší. Fyzickým kapitálem chápeme materiální výrobní prostředky vyprodukované 

lidmi (zařízení, která slouží pro výrobu statků a služeb). Dostupné finanční prostředky, 

jakými jsou úspory, akcie nebo dluhopisy řadíme do finančního kapitálu. Kulturní 

kapitál jsou materiální produkty, které nemohou být přímo využity pro výrobu komodit 

a služeb. Kulturní kapitál se skládá ze dvou typů. Explicitního kulturního kapitálu 

(EKK) a implicitního kulturního kapitálu (IKK). EKK zahrnuje materiální objekty, 

jehož hlavním cílem je zachovávat a předávat vedení (knihy, noviny, databáze, atd.). 

Jelikož se hodnota EKK odvozuje hlavně od vloženého vedení, je materiální hodnota 

EKK většinou nízká a můžeme je za nízké náklady poměrně jednoduše kopírovat. Na 

druhou stranu IKK obsahuje veškeré člověkem vytvořené produkty (kulturní, ale také 

spotřební předměty), kde je vedení přímo včleněno do výrobku a nemůžeme ho lehce 

kopírovat a šířit dále. Lidským kapitálem se budeme podrobněji zabývat v následující 

části podkapitoly (Veselý, 2006). 

2.1.2 Koncepce lidského kapitálu 

 V této části práce se budeme podrobněji zabývat teorií lidského kapitálu. Za 

základní kámen této teorie je v dnešní době považována právě Beckerova definice, která 

zní: „Lidský kapitál jsou schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti 

a dovednosti uplatnit“ (Mazouch a Fischer, 2011, str. 1). 

 Pojem lidský kapitál charakterizuje například školní vzdělávání, jazykové kurzy, 

kurzy výpočetní techniky, přednášky o zásadách slušného chování, výdaje na lékařskou 

péči. Veškeré tyto typy výdajů vedou ke zlepšení našeho zdraví nebo přispívají ke 

zvýšení mezd. Jedná se tedy o investici do lidského kapitálu (Kameníček, 2012). 

Podle Mankiwa (1999) se lidským kapitálem rozumí veškeré znalosti                  

a schopnosti pracovních sil, které jsou získány vzděláváním, školením a zkušeností. 

Počítají se schopnosti dosažené na všech stupních vzdělávací soustavy i ve školících 

programech na pracovištích. I když je tento druh kapitálu považován za méně „hmotný“ 

než jsou stroje a budovy, nabývá různých forem. Je faktorem, který musíme nejdřív 

vyprodukovat. Za vstupy se při tvorbě lidského kapitálu považují učitelé nebo školitelé, 

knihovny a čas studentů. Studenty můžeme vnímat jako „pracovníky“, kteří zastávají 

důležité místo při výrobě lidského kapitálu, který bude použit v budoucí době. 
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Lidskému kapitálu jako klíčovému faktoru je věnována v odborné literatuře 

značná pozornost. Ekonomové zabývající se trhem práce soustřeďují svůj zájem 

především na vliv vzdělání v závislosti na výši individuálních mezd. Od 60. let se 

začínají lidským kapitálem zabývat i makroekonomové, kteří pomocí technik růstového 

účetnictví analyzují vliv vzdělání a lidského kapitálu na ekonomický růst dané země. 

(Filipová, 2008). 

Někteří autoři člení lidský kapitál na technický a podnikatelský s ohledem na 

schopnost tvorby nových poznatků a inovací. Technický kapitál zahrnuje systém 

technické kultury, jenž se projevuje získáním odborné kvalifikace a schopnosti neustále 

vyvíjet nové stroje, technologie, zboží nebo služby. Druhý systém tvoří humanitní 

kultura, která je vyjádřená schopností pozměňovat stávající hodnoty, pravidla, normy    

a vztahy (Drumm, 1995). Lidský kapitál je dosti složitým hospodářským a sociálním 

jevem, který je zatím málo empiricky a teoreticky analyzován a objasněn (Vojtovič, 

2011). 

 Kameníček (2003) vysvětluje na základě Beckerovy teorie také formy lidského 

kapitálu. Kdy rozlišuje formu osobního a společenského kapitálu. Osobní kapitál 

obsahuje spotřebu minulou a veškeré další zkušenosti, které ovlivňují aktuální 

spotřebitelův užitek. Společenský kapitál představuje zásoby a toky znalostí plynoucí ze 

vztahů uvnitř i vně organizace (ať už mezi pracovníky, partnery nebo například 

dodavateli), tyto znalosti jsou rozšiřovány a obohacovány kooperací mezi lidmi 

navzájem. Je nutné si uvědomit, že obě tyto formy kapitálu mají vliv na současnou nebo 

budoucí spotřebu. 

Lidský kapitál si lze představit jako aktivum vtělené do člověka, které můžeme 

akumulovat a zhodnocovat. Pozitivně nebo negativně může rozvoj lidského kapitálu 

ovlivňovat kromě vzdělávání také úroveň a kvalita volnočasových aktivit, náboženské 

vyznání, ale i genetické dispozice jeho fyzického nositele (Vomáčková a Barták, 2007). 

2.2  Vývoj teorie lidského kapitálu 

 V dnešní době snad nikdo nepochybuje o tom, že je lidský kapitál nezbytnou 

součástí moderní ekonomie. Více než padesát let existuje definice, která směřuje           

k chápání lidského kapitálu, který kromě kvantitativního vyjádření bere v potaz              

i vyjádření kvalitativní (Mazouch a Fischer, 2011). V této podkapitole se budeme 
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zabývat podrobněji vývojem teorie lidského kapitálu a odlišnými přístupy ekonomů, 

zabývajícími se touto problematikou. 

První zmínkou o teorii lidského kapitálu a vůbec o jeho významu pro ekonomiku 

a společnost, byla práce antického filosofa Platóna, který se ve svém díle Republika 

zabýval třemi základními stavy, jež existují ve společnosti. Jsou jimi vládci, vojáci        

a řemeslníci. Dalším autorem, který řešil tuto problematiku v díle Politika, byl 

Aristoteles. Oba filosofové vnímali společenské rozdíly mezi jednotlivými skupinami 

obyvatel (Balcar, 2006).  

Pojetí lidského kapitálu se stalo předmětem zájmu také Adama Smithe
1
. V první 

řadě Smith a později například K. Marx nebo A. C. Pigou započali do svých 

ekonomických teorií prosazovat fakt, že mezi výrobní faktory je nutné brát v úvahu také 

znalosti a zručnosti, kterými daný jedinec oplývá. Studování lidského kapitálu je 

charakteristickým znakem zejména chicagské školy. Skoro každý z představitelů této 

školy přispěl svou myšlenkou k lepšímu pochopení tohoto pojmu. Skutečné a nejlépe 

vystihnuté pojetí „lidského kapitálu“ se často přisuzuje nositeli Nobelovy ceny Garrymu 

S. Beckerovi a Jacobovi Mincerovi. Do konce padesátých let ekonomové předpokládali 

fakt, že pracovní sílu nelze rozšířit a je dána. Nebyla zde vůbec začleněná promyšlená 

analýza A. Smitha, A. Marshalla
2
 a M. Friedmana (Ochrana, 2010). Jako příklad 

můžeme uvést představitele neoklasické ekonomie Alfreda Marshalla, který ve své 

knize o Zásadách ekonomie popisuje efektivnost práce, která je dána fyzickou, duševní, 

ale také morální sílou jedince. Všechny tyto tři vlastnosti člověka jsou přitom 

ovlivňovány do určité míry správnou výživou, způsobem bydlení, oblékáním se             

a ostatními materiálními statky s možností obnovy sil ve formě odpočinku a vrozenými 

vlastnostmi jedince. Nicméně nesmíme opomínat fakt, že vrozené schopnosti jsou do 

značné míry dány genetickou dispozicí rodičů. Marshall klade důraz na obecní vzdělání, 

které napomáhá jedinci zvyšovat možnosti uplatnění na trhu práce, ale také slouží ke 

zvyšování produktivity v jeho osobním životě.  

1
Adam Smith (1723 – 1790) – skotský ekonom a filosof.  Narozen ve Skotsku. Studoval na univerzitě 

v Glasgow a poté v Oxfordu na Balliol College. Stal se profesorem na univerzitě v Glasgow. Je znám 

jako zakladatel moderní ekonomie a otec klasické ekonomie. Sepsal známé dílo „Pojednání o podstatě     

a původu bohatství národů“. 

2
Alfred Marshall (1842 – 1924) – považován za jednoho z nejvlivnějších ekonomů své doby, představitel 

neoklasické ekonomie, který byl narozen v Londýně. Je znám jako autor díla Zásady ekonomie z roku 

1890.  Působil jako profesor politické ekonomie na Cambridge.  
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T. W. Schultz
3
 a jiní ekonomové se začali v 50. letech 20. století zabývat hlavně 

výzkumem vlivu investic lidského kapitálu na hospodářský růst a související 

ekonomické otázky. V dnešní době je pojem lidský kapitál tak zažitý a samozřejmý, ale 

v padesátých a šedesátých letech bylo samotné označení lidského kapitálu považováno 

za ponižující, jelikož podle kritiků zacházel s lidmi jako se stroji. Přistupování ke 

školnímu vzdělání jako k investici, nikoliv jako ke kulturnímu obohacení, bylo 

považováno za bezcitné a urážlivé (Ochrana, 2010).  

Aktivity chicagských ekonomů směřovaly k cíli vytvořit ekonomickou teorii 

lidského kapitálu, která by představovala opravdu zásadní přínos pro výzkum v oblasti 

vzdělávání. Tato teorie se stala chloubou pro tuto školu a započíná se tzv. imperiální 

období ve vývoji školy (Ochrana, 2010). 

Významným představitelem, který zkoumal i jiné oblasti lidského chování, byl 

nositel Nobelovy ceny G. S. Becker
4
. Becker (1993) uvádí, že ať to může znít 

neuvěřitelně, tak pojem lidský kapitál se zpočátku setkával s odporem. Samotný pojem 

lidský kapitál byl považován za něco ponižujícího a nemístného, protože zacházel         

s lidmi jako se stroji. Společně s Jacobem Mincerem patřili k autorům teorií, které 

nejlépe vystihují pojetí „lidského kapitálu“. Becker pomocí ekonomických nástrojů 

analyzoval vliv rasové diskriminace, chování v rodině i rozhodování o svatbě nebo 

rozvodu, na lidský kapitál (Mazouch a Fišer, 2011). Vztahu mezi chudobou a lidským 

kapitálem se věnoval Theodore W. Schultz. Schultz se zaměřoval zejména na rozvojové 

země. Používá v této souvislosti pojem „kvalita populace“, jenž je přímo závislá na 

jejím lidském kapitálu, a to vzdělání. Během studií dospěl k názoru, že pokud populace 

začne shledávat investici do vzdělání sebe samotných a vzdělání svých dětí jako 

přínosnou a dostane se jim díky vyššímu vzdělání větších příjmů, budou tyto investice 

nadále uskutečňovat. Tím dojde ke zvýšení kvality populace, nikoli ve smyslu kvantity, 

jelikož tyto investice může rodina unést pouze při daném počtu dětí (Ochrana, 2010). 

 

3
Theodore William Schultz (1902 – 1998) – americký ekonom, jenž získal Cenu Švédské národní banky 

za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (1979).  Působil jako prezident Americké 

ekonomické asociace. Autor knihy Investice do lidského kapitálu: role vzdělání a výzkumu. 

4
Gary Stanley Becker (1930) – americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii (1992). Je 

významným představitelem chicagské školy, členem Národní akademie věd Spojených států a autorem 

díla Pojednánío rodině či Lidský kapitál. 
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V devadesátých letech pokračoval v rozvoji svých teorií G. S. Becker a přišel 

s myšlenkou, že se jednotlivci rozhodují o tvorbě lidského kapitálu jako o investici na 

základě srovnání výnosů a nákladů. Becker pojímá teorii lidského kapitálu v souvislosti 

s vědomostmi a zdravím. O významný pokrok ve zkoumání empirických výsledků 

teorie lidského kapitálu se v posledních letech zasluhují např. G. Psacharoupoulos, W. 

W. McMahon, H. A. Patrinos. Tito ekonomové čerpají data z rozvinutých rozvojových 

zemí a dokládají význam vzdělávání pro jednotlivce i společnost právě z pohledu teorie 

lidského kapitálu (Ochrana, 2010). Jedním z významných autorů, pokoušejících se        

o definici lidského kapitálu byl i Pierre Bourdieu, který ho popisuje jako: „jakoukoli 

kapacitu schopnou produkovat zisk a reprodukovat sama sebe ve stejné či rozšířené 

podobě, schopnou nejen akumulace, ale i směny, konverze a rozšířené produkce“ 

(Mazouch a Fischer, 2011, str. 1). V současné době se teorií lidského kapitálu hodně 

zabývá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která každým rokem 

publikuje studii o stavu a rozvoji lidského kapitálu zvanou Education at a Glance 

(Mazouch a Fischer, 2011). 

2.3  Faktory ovlivňující lidský kapitál 

V této podkapitole si podrobněji rozeberem faktory, které ovlivňují lidský 

kapitál. 

Obr. č. 2.2: Složení a faktory působící na lidský kapitál 

 

Zdroj: Mazouch a Fischer, 2011 
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Na obrázku č. 2.2 můžeme vidět tři základní faktory, jež mají vliv na lidský 

kapitál. Mazouch a Fischer tvrdí, že jestliže dojde k propojení těchto oblastí s oblastmi 

charakterizovanými v definici OECD, dospějeme k závěru, že vlastnosti a schopnosti 

lidí jsou ovlivněny především počátečními faktory. Tyto vlastnosti jsou genetický 

zděděné a mohou být následně rozvíjeny novým prostředím a dalším vzděláváním. 

Vlivem prostředí a vzdělávání dochází k nabytí dovedností a znalostí. Autoři upozorňují 

na to, že nesmíme zapomenout na fakt vzájemného ovlivňování jednotlivých složek 

lidského kapitálu. Vlastnosti člověka mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit 

osvojování si znalostí v oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání. 

Rozvoj schopností jedince závisí také do určité míry na prostředí, ve kterém se jedinec 

vyvíjí a vyrůstá, a nikoli pouze na vlastnostech, se kterými se narodí. Tato souvztažnost 

je úzce propojená s rozčleněním lidského kapitálu na základní a širší (Mazouch             

a Fischer, 2011). 

Jak již bylo zmíněno výše, vlastnosti každého člověka může kromě jiného 

ovlivnit také formální, neformální a informální vzdělávání.  Tyto tři části mají společný 

základ, pojem celoživotního učení. Mazouch a Fischer jej charakterizují jako souhrn 

jevů s poměrně spletitou strukturou. Lze ho rozdělit do dvou základních, z pohledu času 

po sobě jdoucích etap, nazývaných počáteční a další vzdělávání. V příloze č. 1 je 

podrobně znázorněno členění úrovní vzdělávání podle mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělání ISCED-97, kterým se budeme nyní podrobněji zabývat. 

Počáteční vzdělávání je uskutečňováno u jedinců mladšího věku ve formě školní 

docházky v období, kdy ještě nevstoupili na pracovní trh. Tento druh vzdělávání lze 

členit dle stupně vzdělávání. Patří do něj základní vzdělávání, které je povinné (ISCED 

1,2), poté následuje střední vzdělávání (ISCED 3,4) a v poslední řadě vzdělávání 

terciární (ISCED 5,6), do kterého patří vysokoškolské a vyšší odborné vzdělávání. Další 

vzdělávání je realizováno po ukončení počátečního vzdělávání, tedy po vstupu na trh 

práce. Podle způsobu získávání dovedností jej můžeme rozčlenit na formální, 

neformální a informální vzdělávání.  

Formální vzdělávání je dáno právními předpisy a je realizováno ve vzdělávacích 

institucích, hlavně ve školách, a to buď ve formě počátečního nebo dalšího vzdělávání. 

Příkladem takového typu může být středoškolské či vysokoškolské studium pro dospělé. 

Součástí tohoto typu studia jsou navazující stupně vzdělávání, základní, střední              
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a terciární, jejichž úspěšné absolvování je stvrzeno příslušným osvědčením, ať už 

diplomem nebo vysvědčením.  

Neformálním vzděláváním je charakterizováno vzdělání, které je uskutečňováno 

na dobrovolné vůli jedince a je přístupné každému. Zaměřuje se na osvojování 

dovedností a přípravu k aktivnímu občanství. Může se uskutečňovat individuálně nebo 

ve skupinkách. Je ucelené a zaměřené na potřeby účastníků. Jako příklad můžeme uvést 

krátkodobá školení, přednášky, rekvalifikace zaměstnanců. A v poslední řadě 

informální vzdělávání neboli učení, které není řízeno a spravováno jednotlivými 

institucemi. Jedná se o nesystematické nabývání zkušeností a dovedností v běžném 

životě. Řadíme zde také sebevzdělávání, pro které je typická skutečnost, že jedinec 

nemá možnost nijak si ověřit své získané znalosti (Mazouch a Fischer, 2011). 

2.4 Investice do lidského kapitálu 

 Hlavní oblastí, se kterou je pojem lidského kapitálu spjat, je vzdělávání. Právě 

investice do něj vkládané jsou často chápány v odborné literatuře jako investice do 

lidského kapitálu. Všeobecně si můžeme pod tímto pojmem představit rozvíjení 

duševních schopností lidí, zdraví a jejich fyzických dispozic. T. W. Schultz a G. S. 

Becker pracují se vzděláním jako investicí, která v budoucnu přinese jednotlivci výnos 

v podobě vyšších výdělků jako odměnu za větší znalosti, schopnosti, a tudíž vyšší 

produktivitu práce či technologický pokrok. V dalších částech podkapitoly se budeme 

zabývat investicemi do lidského kapitálu a to ze tří pohledů. Z pohledu jednotlivce, 

firmy a rodiny. 

 Kameníček (2012) chápe investice do lidského kapitálu jako aktivity, které se 

projevují trvalým či opakovaným vlivem na peněžní nebo psychické příjmy. Přičemž 

tato investice může být jednorázová anebo se může projevovat jako trvající aktivita. 

Výsledek dané aktivity se však vždy projeví v delším časovém období než v jediné 

periodě. 

 Za předmět teorie investic do lidského kapitálu jsou považovány ty aktivity, 

které mají dopad na budoucí peněžní a psychické příjmy tím, že tyto činnosti zvyšují 

zdroje, které každý z nás vlastníme (Kameníček, 2003). Investice do lidského kapitálu 

se od sebe navzájem liší, tyto odlišnosti můžeme charakterizovat třemi body. Prvním 

z nich je rozlišnost z pohledu forem, které jsou představovány ve formě školního 
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(formálního) vzdělávání, výcviku na pracovišti. Druhou záležitostí jsou vlivy působící 

na výši příjmů a spotřebu. Poslední problémem je rozdílnost ve výši investovaných 

částek, mírou výnosů a rozdílným vnímáním spojitostí mezi investicí a výnosem 

(Toffler, 1996). 

Podle Kameníčka (2003) existují tři různá hlediska, kterými se od sebe navzájem 

investice do lidského kapitálu liší: 

1) formami – jedná například o výcvik na pracovišti nebo o školní vzdělávání, 

o zdravotní péči, o cestování za pracovními příležitostmi, 

2) velikostí účinků na výdělky a na spotřebu, 

3) investovanými objemy, mírami výnosu a zejména intenzitou vazby mezi 

investicí a výnosem.  

Své dovednosti a schopnosti zdokonalujeme právě díky investicím do vlastního 

lidského kapitálu. Zvyšujeme své psychické i peněžní příjmy. Statistiky potvrzují, že 

jednotlivec, který dosáhl vyššího vzdělání a kvalifikace dosahuje v průměru vyšších 

výdělků než jednotlivec s nižším vzděláním. Je důležité připomenout si názor Adama 

Smithe, který tvrdí, že investování do lidského kapitálu není podstatné pouze pro 

daného jednotlivce, nýbrž pro celou společnost (Kameníček, 2012).  

2.4.1 Investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce    

Investicí do lidského kapitálu chápeme jako investiční rozhodnutí člověka, který 

je ochoten vzdát se částečně svých příjmů během času věnovaného vzdělávání a školení 

v zájmu budoucích vyšších výdělků. Jak jsme již naznačili, jednotlivec musí obětovat 

určité náklady v zájmu pozdějších přínosů ze vzdělání. Náklady můžeme rozdělit na 

přímé, nepřímé a psychické. Za náklady přímé považujeme platby vynaložené za 

školné, nákup učebnic nebo například jízdné. Mezi nepřímé náklady zahrnujeme již 

zmiňovaný ušlý příjem po dobu studia neboli náklad obětovaný příležitosti. Zvláštním 

břemenem, které s sebou přináší studium a vzdělávání se, je náklad psychický. Ten je 

těžce měřitelný, neboť každý jedinec snáší stres odlišně. Odrazem nákladů by měly být 

vyšší mzdy, zvýšení uspokojení z práce nebo například prestiž ve společnosti (Šimek, 

2007).  

Podle Ochrany (2010) lze lidský kapitál z pohledu života jedince charakterizovat 

investicemi během předškolního vzdělávání, což zahrnuje investice spojené s péčí         
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o dítě. Druhým bodem je formální vzdělávání, do kterého vstupuje jedinec 

z předchozího předškolního věku. Třetí kategorií jsou investice do vzdělávání na trhu 

práce – tyto náklady jsou spjaty s volbou zaměstnání, vzděláváním zaměstnanců            

a pracovním vynaložením během pracovního života. Jako poslední Ochrana zmiňuje 

podpůrné aktivity, které přispívají k dalšímu vzdělávání jedince během jeho 

každodenních činností v životě. 

Obr. č. 2.3: Základní model investování do lidského kapitálu 

 

Zdroj: Šimek, 2007  

Na obrázku 2.3 jsou zobrazeny tři očíslované plochy, které představují náklady, 

příjmy z investic do lidského kapitálu. Křivka CC symbolizuje výdělek 

vysokoškolského studenta. Křivka HH zachycuje výdělek osoby, která se teprve 

rozhodla na vysoké škole studovat. Přímé náklady vystihuje plocha číslo 1. Když od 

nepřímých nákladů odečteme ušlý výdělek po dobu studia, dostaneme plochu číslo 2. 

Součet obou ploch vyjadřuje náklad jedince, který si zvolil variantu studia na vysoké 

škole. Plochu č. 3 charakterizuje vyšší výdělek jedince po ukončení vysoké školy. 

Zvažme, že období studia trvá od 18 – 23 let a pracovní život od 18 – 65 let. 
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Podle Šimka (2007) je důležité provést analýzu nákladů a výnosů, pomocí 

kterých jsme schopní docílit správného rozhodnutí o investici do vzdělávání. Tato 

analýza se provádí výpočtem dnešní hodnoty čistých budoucích příjmů plynoucích po 

celou délku života a srovnáním s náklady. Existují dvě metody výpočtu, a to metoda 

současné hodnoty toku budoucích ročních příjmů a metoda vnitřní míry výnosů. Nyní si 

každou metodu podrobněji představíme. 

Metoda současné hodnoty toku budoucích ročních příjmů 

Princip této metody je založen na výpočtu dnešní hodnoty dodatečných příjmů, 

získaných na základě vzdělání po celou délku života a její porovnání s náklady, které 

byly získány díky příslušnému vzdělání. 

Vzorec sloužící pro výpočet této metody: 

PV = R1/ (1 + r) + R2 / (1 + r)
2
 + ………….Rn / (1 + r)

n
,        (2.1) 

přičemž: 

PV = současná hodnota budoucích příjmů, 

Ri = rozdíl mezi příjmem s nižším a vyšším vzděláním v roce i, 

n = počet let pracovní aktivit, 

r = úroková míra. 

Pokud je nám známa výše nákladů na vzdělání C, můžeme jednoduše spočítat 

čistou současnou hodnotu investice:  

NPV=PV-C,              (2.2) 

 Jestliže je NPV větší než 0, potom je investice do vzdělání ekonomicky 

vhodná. 

 Pokud je ale NPV menší než 0, jedná se o neefektivní investici. 

Metoda vnitřní míry výnosu 

Tato metoda je založená na výpočtu procentní míry výnosu a jejím srovnání 

s tržní úrokovou mírou. Tuto procentní míru můžeme také nazývat mírou výnosu nebo 

mezní efektivnosti investic. 

 



19 

Pro tuto metodu slouží jednoduchý vzorec: 

C=R1 / (1 + IRR) + R2 / (1+IRR)
2
 + ………………+Rn / (1 + IRR)

n
,      (2.3) 

kde: 

C = náklady na vzdělání, 

Ri = rozdíl mezi příjmem s vyšším a nižším vzděláním, 

IRR= vnitřní míra výnosu (Internal Rate of Return). 

 

Obr. č. 2.4: Příjmové křivky podle dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: Šimek, 2007 

Z tohoto obrázku č. 2.4 můžeme jednoznačně vidět závislost, mezi výší ročního 

příjmu a úrovní dosaženého vzdělání. Platí tedy, že čím vyšší vzdělání budeme mít, tím 

vyšší bude náš roční příjem. 

2.4.2 Investice do lidského kapitálu z pohledu firmy 

Kameníček (2003) považuje výcvik na pracovním místě za nejdůležitější formu 

investic do lidského kapitálu. Jedná se o to, že zaměstnanci zvyšují svou produktivitu 

práce díky nově nabytých dovedností nebo se zdokonalují v již dříve získaných 

dovednostech. Rozlišuje dvě formy výcviku, a to všeobecný a specializovaný. 

Pro všeobecný výcvik je charakteristické nabytí dovedností pracovníka, které 

může uplatnit ve svém, ale i  různých oborech. Takovým příkladem může být 

automechanik, který své znalosti může uplatnit nejen při opravě automobilu, ale 
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například také v oblasti strojírenství. Pro zaměstnavatele můžou být tyto formy 

investice neefektivní z hlediska uplatnění dovedností zaměstnance v jiných 

konkurenčních firmách. V tomto případě by si měl tento výcvik hradit zaměstnanec 

sám, jelikož by si měl uvědomit, že se jedná o investice do vzdělání a zvýšení uplatnění 

na trhu práce. 

Za speciální výcvik můžeme označit takový výcvik, díky kterému se zvyšuje 

produktivita firmy, jenž jako jediná tento druh výcviku provádí. Firma si v důsledku 

vyšší produktivity a vyšší ziskovosti může dovolit nabídnout pracovníkovi vyšší plat. 

Příkladem může být armáda. Armáda poskytuje výcvik svým zaměstnancům, kteří 

můžou tento typ výcviku využít v soukromém sektoru ve firmě. Ale poskytuje výcvik 

specializovaný pro astronauty, piloty a tyto znalosti uplatnitelné v soukromém sektoru 

nejsou. Proto není v zájmu firmy takové zaměstnance propouštět, přece jenom během 

specifického výcviku získává zaměstnanec pojem o organizační struktuře firmy a mohl 

by poté informovat konkurenci, pokud by byl zaměstnán v jiné firmě. 

Zaměstnavatel bude porovnávat současnou hodnotu mezních příjmů z mezního 

produktu práce v budoucnu (P MRPL) se současnou hodnotou budoucích nákladů (P 

MFCL) (Šimek, 2007). 

Pro tento výpočet slouží vzorec 2.4: 

P MRPL= MRP0 + MRP1 / (1 + r),           (2.4) 

r = úroková míra, 

MRP= mezní produkt práce. 

Dle Šimka (2007) spočítáme současnou hodnotu reálných mezních nákladů na 

práci pomocí následujícího vzorce č. 2.5. 

P MFCL=w0 + C + w1 / (1 + r),           (2.5) 

r = úroková míra, 

C = náklady na výcvik, 

w= mzda. 

 

V případě, že srovnané veličiny, kterými jsou současná hodnota mezních příjmů 

z mezního produktu práce v budoucnu (vzorec č. 2.4) a současná hodnota reálných 
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mezních nákladů na práci (vzorec č. 2.5) se sobě rovnají, nastává situace rovnováhy 

firmy, která je vyjádřena pomocí rovnice č. 2.6 (Šimek, 2007). 

P MRPL = P MFCL = MRP0 + MRP1 / (1+r) = w0 + C + w1 / (1+r),      (2.6) 

2.4.3 Investice do lidského kapitálu z pohledu rodiny 

 Teorie investic do lidského kapitálu se věnuje také vlivu rodinného zázemí na 

znalosti, dovednosti, návyky a na utváření hodnot u dětí. I malé rozdíly v nadání se 

mohou během let dospívání či školní docházky rapidně změnit a prohloubit. Je dáno, že 

dítě, které vyrůstá v dobře vedené rodině, si osvojí během školních let více dovedností 

než dítě, které rodinné zázemí postrádá (Kameníček, 2012).  

Důležitý je fakt, že dítě, které vyrůstá v dobrém rodinném zázemí, se dívá na 

svět mnohem optimističtěji a vnímá věci jako mnohem pestřejší, zajímavější. Díky 

četbě pohádek, hraní nejrůznějších logických her a provádění činností, které napomáhají 

k rozvoji myšlení, si dítě podněcuje svou fantazii. Zpěvem a hrou na hudební nástroj 

zase podporují city.  Na všechny tyto aspekty má rozhodující vliv rodina. Rodiče 

zásadním způsobem ovlivňují úroveň vzdělání svých ratolestí. Rodiče mohou svým 

jednáním k dětem významně ovlivnit jejich postoje k ostatním lidem (Kameníček, 

2012).  

 Becker (1993) věnuje svou pozornost úzké souvislosti výdělku dětí a rodičů. 

Bohatí rodiče jsou schopní lépe finančně zabezpečit své dítě, poskytnout mu komfort     

a například lepší vzdělání. Na druhou stranu existuje velký počet rodičů, kteří jsou si 

ochotni půjčit, aby dětem zajistili lepší zázemí pro studium s vidinou, že jim tyto 

prostředky dětí vrátí, až začnou pracovat za mzdu, která je díky poskytnutému vzdělání 

vyšší. Horším případem je rodina, která si opravdu nemůže dovolit a není ochotna 

financovat vzdělání svých potomků. Tento fakt přiměl vládu, aby začala uvažovat nad 

systémem úvěrových programů pro studenty. 

Sociologové používají označení nižší třída pro rodiny s nízkou úrovní 

dosaženého vzdělání. Tento typ rodiny je většinou závislý na sociální síti. Je pro ně 

typické brzké těhotenství, nestálost manželského svazku, neochota podřizovat se 

pravidlům pracovní morálky, hrubost a mnoho jiných jevů (Kameníček, 2012).  
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2.5 Pojetí lidského kapitálu v nové ekonomice 

 Neustálým problémem dnešních ekonomů je vysvětlení toho, proč některé státy 

v historii zaznamenávaly během dlouhého období neustálý růst příjmu na obyvatele. 

Zpravidla je tento růst dán zvýšenou produkcí fyzického kapitálu nebo jako důsledek 

obdělávání nových ploch. Tento růst je však dříve či později ovlivněn eliminací 

klesajících výnosů z rozsahu (Kameníček, 2012). 

 Pro ekonomy není obtížné objasnit zpomalení hospodářského růstu nebo 

stagnaci, ale problém nastává ve vysvětlení ekonomického růstu, který trvá více než 

jedno století a problémem je v těch zemích, kde dochází k vyčerpání zdrojů. Příkladem 

takových zemí je USA, ve větším rozsahu se zde také řadí vyspělé státy Evropy, 

zejména Velká Británie nebo Německo. V nejrozsáhlejší míře však platí pro Japonsko. 

Odpovědi na tuto otázku najdeme ve zvyšování produktivity práce díky vědě                 

a technologickému pokroku. Došlo ke zvýšení významu vzdělávání díky těmto 

technologickým objevům a také se zvýšil důraz na výcvik technických dovedností         

a hodnotu výcviku na pracovním místě. 

 V minulém století se základní školní vzdělání stalo světovým standardem a za 

nový standard se považuje střední vzdělání v oborech s maturitou. Roste počet 

vysokoškolských studentů, a to jak z chudých, tak bohatých rodin. Lidský kapitál je 

tedy, vedle půdy, práce a hmotného kapitálu, faktorem ekonomického růstu. Podle 

Beckera hypotézu o rozvoji vzdělanosti a o investicích do lidského kapitálu významně 

podporují výsledky ekonomického vývoje v Japonsku, na Tchaj-wanu a v dalších 

asijských zemích. I přesto, že tyto země jsou chudé na přírodní zdroje, neváhají 

investovat do lidského kapitálu, a díky dobře trénovaným, specializovaným, vzdělaným 

a intenzivně pracujícím zaměstnancům, dosahují hospodářského růstu. 

 Během poválečného období Japonsko nezastíralo fakt, že své investice 

vynakládá na využití výsledků základního vědeckého výzkumu neboli na výzkum 

aplikovaný. Náklady do základního výzkumu utratily během období po druhé světové 

válce hlavně Spojené státy americké a Velká Británie. Bylo zjevné, že strategie 

Japonska v první polovině devadesátých let vyčerpala své možnosti, jelikož od druhé 

poloviny 90. let roste jak objem, tak i rozsah oblastí investic do základního vědeckého 

výzkumu. Je tedy pravděpodobné, že průběh hospodářského vývoje v Japonsku, který 
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byl naznačen, potvrzuje hypotézu o investicích do lidského kapitálu jako klíčového 

prvku hospodářského růstu. 

 Dalším důkazem vzájemné závislosti ekonomického růstu na lidském kapitálu    

a na rozvoji technologií poskytuje zemědělství. Pro tradiční zemědělské společnosti 

nebylo vzdělání prioritou. Pro tyto skupiny obyvatel byla příznačná nízká úroveň 

vzdělání a tato sféra nebyla pro zemědělce prioritou. Dnešní farmáři se musí vyznat 

v pěstování nejrůznějších šlechtitelských plodin, využívat moderní techniku a stroje. 

Vzdělání je pro dnešní zemědělství hlavním prostředkem k zachování 

konkurenceschopnosti a v této době se zemědělci řadí mezi nejvzdělanější skupiny 

pracovníků (Kameníček, 2012). 

 Z těchto výše zmíněných faktů je poměrně zřejmé, že lidský kapitál a investice 

do něj vkládané budou mít vliv na hospodářský růst dané země (Kameníček, 2003). 
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3 Lidský kapitál a metody jeho měření 

Jak jsme již zmiňovali v předchozí kapitole, problematika lidského kapitálu        

a zejména vliv lidského kapitálu na ekonomickou úroveň dané země je stále aktuálním  

a hodně diskutovaným tématem. Ve třetí kapitole se proto zprvu budeme zabývat rešerší 

odborné literatury autorů, kteří se touto oblastí zabývali, a poté si vymezíme metody 

měření lidského kapitálu. 

3.1 Problematika lidského kapitálu v empirické literatuře 

Úroveň vlivu lidského kapitálu na ekonomický vývoj je stále aktuální                 

a diskutované téma mezi mnoha světovými a tuzemskými ekonomy. V následující části 

kapitoly se budeme věnovat rešerši literatury, která obsahuje studie zabývající se touto 

problematikou.  

Romer (1989) se ve své práci zabývá teorií k úvaze nad funkcí lidského kapitálu 

v modelu endogenního růstu. Autor v této práci klade důraz na dvě otázky, jimiž jsou: 

Jaké jsou teoretické rozdíly v rámci nehmotných aktiv, jako jsou například vzdělání, 

nabyté zkušenosti na straně jedné a straně druhé znalosti nebo věda? Druhou otázkou, 

kterou se Romer zabývá je: jak ve skutečnosti ovlivňují produkci právě znalosti a věda? 

Jedním důsledkem plynoucím z této úvahy je, že počáteční proměnná, kterou se myslí 

gramotnost, může být důležitá pro pochopení ekonomického růstu země. Hlavní 

empirický poznatek je, že gramotnost nemá v rámci cross-country regrese tempa růstu 

investic a jiných proměnných žádnou další vypovídací hodnotu, ale v souladu s tímto 

modelem může gramotnost pomoci při předpovědi míry investic a tempa růstu. 

Mankiw a kol. (1992) v rámci své práce o cross-country analýze, vycházejí 

z tradičního Solowova modelu, který zkoumá, jak ovlivňuje přítomnost fyzického         

a lidského kapitálu ekonomický růst dané země. Východiskem je Solowova úvaha, že 

bychom měli začít zkoumat hospodářský růst za předpokladu standardní neoklasické 

produkční funkce s klesající návratností kapitálu. 

Vezmeme-li v potaz, že sazby úspor a růstu populace jsou exogenní, pak tedy 

Solow tvrdí, že tyto dvě proměnné určují ustálenou úroveň příjmu na obyvatele. 

Vzhledem k tomu, že se úspory a populační růst v jednotlivých zemích liší, proto tyto 

proměnné dosahují v různých zemích rozdílných rovnoměrných stavů. 
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Solowův model znázorňuje mnoho situací, jak tyto proměnné ovlivňují 

rovnoměrnou úroveň země. Čím vyšší je míra úspor, tím je země bohatší. Čím vyšší je 

míra růstu populace, tím je země chudší. V rámci této studie je zkoumáno, zda Solowův 

růstový model odpovídá mezinárodním rozdílům v životní úrovni a zda je naplněna 

myšlenka tohoto modelu – chudé země mají tendenci růst rychleji než země vyspělé. 

Pro tuto práci byla data pořízena z reálných národních účtů za období           

1960 – 1985. Co se týče ukazatelů, tak byly použity reálný produkt, spotřeba vládního  

a soukromého sektoru, investice a růst populace jako roční průměry daných zemí světa, 

kromě centrálně plánovaných ekonomik. Do analýzy jsou zahrnuty tři vzorky zemí. 

První vzorek obsahuje 98 zemí. V rámci komparace jsou vyčleněny ty státy, jejichž 

převládajícím průmyslem je produkce ropy, jelikož převažující část jejich HDP (hrubý 

domácí produkt) tvoří spotřeba stávajícího zdroje, nikoliv přidaná hodnota. Druhý 

vzorek obsahuje 75 zemí, z nichž jsou vyloučeny ty, které měly v roce 1960 populaci 

nižší než jeden milion a třetí vzorek je složen z 22 zemí OECD, které mají počet 

obyvatel přesahujících jeden milion. Neměnný stav úrovně příjmu na obyvatele 

ovlivňují již zmíněné dvě veličiny a to, míra úspor a populační růst. Po provedení studie 

dospěli Mankiw a kol. (1990), že předpověď Solowova modelu je správná. Hodnoty 

míry úspor a populačního růstu potvrdily, že opravdu ovlivňují příjmy v oblastech, které 

ve svém modelu Solow popisuje. 

Uvedený průzkum poukazuje na fakt, že větší polovina rozdílů ve výši produktu 

připadajícího na osobu mezi vybranými zeměmi může být důkazem proměnného 

populačního růstu a rozdílnou mírou úspor.  Ale přestože model správně předpovídá 

směr vývoje úspor a populačního růstu, nejedná se o až tak správnou předpověď vývoje 

veličin. Například výše koeficientu by měla být 1/3 podílu kapitálu na důchodu, 

výsledky hodnot daného průzkumy byly ovšem mnohem větší, jednalo se o hodnotu až 

3/5. Odhalené vlivy úspor a populačního růstu na výši příjmu na obyvatele jsou však 

nepřiměřeně velké, z čehož je zřejmé, že velikost daných proměnných nepředpovídá 

Solowův model přesně. 

Vzhledem k této skutečnosti se Mankiw s kolektivem autorů snaží Solowovu 

myšlenku modelu zdokonalit a odstranit tak vzniklé nerovnosti. Rozšířili model o další 

proměnnou, kterou je lidský kapitál. Přidáním této veličiny do modelu se účinky úspor 

a populačního růstu snížily zhruba na úroveň, kterou předpovídal Solow. Co se týče 
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přítomnosti lidského kapitálu v modelu, tak jej chápeme pouze jako investice do 

lidského kapitálu ve formě vzdělání. Nezahrnuje tedy další investice, jako je například 

zdraví. Tato část byla vynechána z důvodu nedostatečných zdrojů dat a komplikovaným 

vyjadřováním dalších skupin lidského kapitálu. 

Autoři aproximovali akumulaci lidského kapitálu jako podíl osob se 

středoškolským vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Pokud bychom se zaměřili na původní Solowův model a model rozšířený o lidský 

kapitál, rozdíl je velký. Rozšířený Solowův model podrobně popisuje data a skutečnosti 

o daných zemích a vysvětluje nám odlišnosti v příjmech na obyvatele v rámci prvního   

a druhého vzorku zemí. Na základě skutečnosti, že vyšší míra úspor přispívá k vyšším 

příjmům a k vyšší úrovni kvality lidského kapitálu, lze tvrdit, že akumulace lidského 

kapitálu souvisí s úsporami. 

Autoři se zabývali také studiem endogenních modelů růstu. Často jsou tyto typy 

modelů popisovány jako alternativy k Solowovu modelu. Prognózy o konvergenci zemí, 

které jsou vyvinuty z endogenních modelů, se od Solowova modelu hodně odlišují. 

Solowův model předpokládá, že země, které mají podobnou míru úspor, růst populace  

a možnosti technologií by se měly přibližovat v příjmech na osobu k hodnotě stálého 

stavu určité země a míra výnosů z fyzického a lidského kapitálu by měla být vyšší 

v chudých oblastech. Naproti tomu endogenní modely tvrdí, že rozdíly mezi zeměmi 

mohou i za předpokladu stejných hodnot úspor a populačního růstu, trvat na dobu 

neurčitou. V závěru práce lze tedy říci, že i když nebyl zaznamenán důkaz o rychlejším 

růstu chudých zemí oproti bohatým, tak byla zjištěná konvergence a autoři se tedy 

shodují, že je Solowův model správný, neboť plní smysl, pro který byl vypracován. 

Gemmell (1997) použil pro svou studii jako vzorek 21 zemí OECD a zjistil, že 

existuje pozitivní korelace mezi počtem osob s terciárním vzděláním a ekonomickým 

růstem. Na základě této analýzy byla potvrzena nepostradatelnost role vzdělání 

v procesu sbližování zemí, které mají poměrně nízké HDP vzhledem k vyspělejším 

zemím. Můžeme tedy konstatovat, že země s vyšší úrovní vzdělání jsou více 

přizpůsobivé a otevřenější inovacím, novým technologiím, které přispívají 

k rychlejšímu ekonomickému růstu. 
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Barro (1998) jakožto autor mnoha studií o makroekonomii, hospodářském růstu 

a lidském kapitálu se ve své práci nyní zaměřil na analýzu determinantů ekonomického 

růstu a investic. Jako vzorek pro průzkum si vybral 100 zemí světa a data byla použita 

z období let 1960 – 1995. Výsledkem studie bylo, že tempo růstu HDP na obyvatele je 

nepřímo úměrné k výchozí úrovni HDP na obyvatele, vládním opatřením, institucím     

a mluvíme o podmíněné konvergenci. 

Hodnoty, které Barro používá, jsou růst pozitivně související s počáteční úrovní 

průměrných let školní docházky dospělých mužů na vyšším a sekundárním stupni 

vzdělání a roky školní docházky u žen na stejné úrovni. Závěrem práce je, že lidský 

kapitál u žen je neefektivně využit na trhu práce v mnoha zemích. Výsledky 

z mezinárodně srovnávacích zkoušek se používají k měření kvality vzdělání a dosažená 

léta školní docházky u mužů výrazně ovlivňují ekonomický růst dané země. 

 Gathmann (2006) je autorkou zabývající se problematikou lidského kapitálu.  

Kromě jiného se také věnuje oblasti trhu práce, ekonomii veřejného sektoru, příčinám 

migrace obyvatelstva a politické ekonomii. Je tvůrkyní metod, které popisují vztah mezi 

lidským kapitálem a trhem práce. Předmětem jejího zájmu se také stala oblast sociální 

politiky v závislosti na zdravotním stavu populace, mzdách a zaměstnanosti. Hlavním 

tématem této studie je přenos dovedností akumulovaných na trhu práce. Jak je již 

známo, dovednosti jsou na trhu práce pro každou firmu specifickou záležitostí. Ve své 

studii autorka popisuje mnoho příkladů testů prováděných v nejrůznějších 

zaměstnáních. Obsahem testu byly specifické úlohy, které měly ve výsledku sloužit pro 

měření úrovně lidského kapitálu, mezd, mobility pracovníků a analýzy přenosných 

specifických vlastností, schopností dotazovaných. Test byl proveden nejen na různých 

pracovních místech, ale také v rámci různých pracovních pozic.  

Výsledkem dané studie bylo, že schopnosti, které se na trhu práce vyskytují, se 

dají částečně využít ve všech profesích a uchazeči o nová pracovní místa přicházejí do 

nového povolání s podobnými požadavky. Bylo také zjištěno, že hodnotu součastné 

mzdy zaměstnance ovlivňuje zkušenost z jejich minulého zaměstnání, především 

v případě, že se jedná o podobná povolání.  Existuje tedy fakt, že lidský kapitál je řazen 

mezi nejdůležitější zdroj růstu mezd, a to především mezi absolventy vysokých škol. 

Téměř 47% z celkového růstu mezd v průběhu deseti let lze přičíst právě specifickému 

lidskému kapitálu. Co se týče populace s nízkou či střední úrovní vzdělání, na trhu 
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práce nemá tak značný vliv a v oblasti tohoto vzorku se lidský kapitál pohybuje 

v rozmezí 25 – 35% z celkového růstu mezd.  

 Osipian (2008) je ukrajinským ekonomem, který ve své práci s názvem 

Ekonomický růst – Lidský kapitál popisuje vliv lidského kapitálu na ekonomickou 

úroveň a růst v tranzitních ekonomikách, kterými jsou Polsko, Ukrajina, Rusko              

a Maďarsko, mezi léty 1989 – 2009. Cílem celé této studie je prokázat, že existuje 

propojení mezi akumulací lidského kapitálu a růstem HDP na obyvatele.  

V této práci v první řadě popisuje postavení a úlohu lidského kapitálu v procesu 

přeměny z exogenní na endogenní formu růstu a vliv na socio - ekonomický rozvoj. 

Autor podotýká, že je velice důležité si správně definovat pojem lidský kapitál. Během 

analýzy došel k tomu, že zvýšení lidského kapitálu nemusí nutně znamenat hospodářský 

růst na obyvatele v těch zemích, kde už kvalitní a vysoká úroveň lidského kapitálu 

existuje.  

Osipian popisuje toto tvrzení na příkladu Maďarska a Polska v 90. letech, kdy 

byl podstatný růst HDP na obyvatele spojen s restrukturalizací a institucionálními 

reformami v daných zemích. Průběh restrukturalizace a institucionálních změn v Ruské 

federaci a na Ukrajině přispěly k nižšímu růstu HDP na obyvatele. Ale pozitivní změny, 

které se v ekonomice odehrály, jsou právě výsledkem strukturálních změn ekonomiky, 

reforem, změny myšlení populace, rozvojem trhu, dopravní komunikace, zpomalení 

odchodů vzdělaných lidí ze země, a také především díky vysoké péči o rozvoj lidského 

kapitálu, který byl základem pro úspěšný hospodářský růst.   

Z autorovy studie vyplývá, že úroveň vzdělání byla mnohem vyšší v Sovětském 

svazu než v Polsku a Maďarsku. Dosažená úroveň vzdělání byla na Ukrajině, v Ruské 

federaci a v ostatních zemích východní Evropy na stejné, či v některém období               

i dokonce na vyšší úrovni než ve vyspělých západních demokratických státech, 

například Francie nebo Velká Británie. A výrazně převyšovala vzdělanostní úroveň 

populace v rozvojových oblastech, například Brazílie nebo Čína. Závěrem lze tedy 

podle autora říci, že čím více populace dostane možnost studia k dosažení vyššího 

vzdělání, tím můžeme očekávat v dlouhém období kladné výsledky v růstu HDP na 

obyvatele.  
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Blundell a kol. (1996) ve své studii zkoumají, jaký dopad na úroveň lidského 

kapitálu přinášejí vzdělávací kurzy, školení, která jsou hrazena ze strany 

zaměstnavatele. Jako vzorek si vybrali muže a ženy, kteří jsou zaměstnaní ve Velké 

Británii po dobu deseti let v období 1981 – 1991 a dosáhli během této doby věku 33 let. 

Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění, že zájem o výše zmíněné typy vzdělání mají 

především lidé s vyšším dosaženým vzděláním a častěji se jedná o muže. 

Schleicher (2006) klade ve své práci důraz na vzdělání, které jak sám tvrdí, 

považuje za klíčový aspekt úspěchu Evropy. „Nejkonkurenceschopnější                         

a nejdynamičtější znalostně založená ekonomika na světě“, tento cíl si stanovila 

Evropská unie na summitu v Lisabonu v roce 2000. Za nejlépe znalostně vybavenou 

ekonomiku, lze považovat tu, která klade důraz na produkci, šíření a snadný přístup 

k informacím pro co nejširší počet firem a osob.  

Je vědecky dokázáno, že investice do vzdělání nejsou prospěšné nikoliv pouze 

pro daného jedince, ale pro celou společnost. Z analýz vyplývá, že rozdíl mezi výnosy 

zaměstnance se středoškolským vzděláním a zaměstnancem, který je absolventem 

vysoké školy, se pohybuje přibližně mezi hodnotou 25%. Tato hodnota je typická pro 

země, jako je Dánsko, Nový Zéland a mezi hodnotou 50% - 119%  se nachází Finsko, 

Česká republika, Německo či Spojené státy americké.  

Výsledky průzkumu dokazují, že s narůstajícím počtem let studia může dojít ke 

zvýšení produktivity dané země o 3% až 6%. Výzkum dále poukazuje na zvyšující se 

hrozbu nezaměstnanosti u lidí s nižší úrovní vzdělání a narůstá počet mladých 

nezaměstnaných lidí, kteří dosáhli nízké úrovně vzdělání. Největší problém představuje 

situace ve Francii, Turecku, Itálii nebo na Slovensku, kde je situace považována za 

kritickou a překročila hodnotu 10%, která představuje lidi tohoto typu ve věku 15-19 

let.  Přesto podle dat OECD přibývá absolventů vysokoškolského vzdělání. Jako kladný 

příklad můžeme uvést severské země, které svými finančními investice výrazně 

podporují právě vzdělávání v terciární oblasti. Na rozdíl od USA, Japonska nebo 

Austrálie, kde se situace v oblasti vzdělávání zlepšila díky poplatkům studentů za 

studium, se v evropských zemích zatím ujímá názor většiny, že platit si za 

vysokoškolské vzdělání je nemožné. 

Krueger a Lindahl (1999) se ve své studii zabývali provázaností vztahů mezi 

vzděláním a ekonomickým růstem dané země. Při zkoumání jiných prací zjistili, že byly 
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použity rozdílné ekonomické přístupy a proměnné, které byly pokaždé vysvětleny jiným 

způsobem.  

Oba autoři se domnívají, že chybám byla věnována malá pozornost a tudíž 

výsledky průzkumu a analýz nebyly zcela přesně prezentovány. Mezi hlavní problém, 

který nastal, bylo špatné měření průměrného vzdělání. Poukazují na fakt, že počet let 

studia není ukazatelem, který by výstižně charakterizoval lidský kapitál a data daných 

zemí, obsahují chybu v šetření. Nedokonalost se objevila na úrovni sekundárního          

a terciárního stupně vzdělání. V tomto případě se může jednat o různorodost definice 

vzdělanostních úrovní v každé zemi.  

V závěru práce, Krueger a Lindahl uvádějí, že pokud je při statistickém měření 

brán v potaz tento fakt různorodosti vzdělanostních úrovní, poté mohou potvrdit kladný 

vztah mezi vzděláváním a ekonomickým růstem dané země v dlouhodobém měřítku 

deseti až dvaceti let. Zdůrazňují, že se chyba v měření průměrné úrovně vzdělání 

projeví zejména v krátkém období.  

Greiner a Flaschel (2010) se zabývali ve své práci vztahem endogenního 

růstového modelu lidského kapitálu a nezaměstnanosti. Důležité je zmínit, že lidský 

kapitál chápou jako efekt veřejných výdajů vynaložených na školství a jako prostředek 

vládního sektoru, jež slouží k financování transferů sociálně slabým rodinám.  Pro 

analýzu si za vzorek vybrali dvě rodiny, které jsou ovlivněny nezaměstnaností. První 

z nich nabývá lidský kapitál prostřednictvím vzdělání, zatímco pro druhou rodinu je 

charakteristická nízká úroveň vzdělání. Z daného modelu je patrné, že pokud se 

nacházíme v situaci vyvážené míry růstu, tak je trh práce pružnější, ale to jen v případě, 

že je poptávka po pracovní síle nižší než přirozená míra zaměstnanosti. Příčinou těchto 

výsledků je fakt, že zvyšující se transfery na politiku nezaměstnanosti logicky vedou ke 

snížení investic podporujících oblast školství. Statistiky dokazují, že vyšší platby 

domácností vedou ke snížení ekonomického blahobytu dané země vzhledem 

k značnému poklesu tempa růstu. Toto tvrzení autoři vysvětlují na rozdílech 

v nezaměstnanosti, které do jisté míry ovlivňují hospodářský růst země. Pokud dojde ke 

zvýšení dávek pro nezaměstnané, snižuje se bohatství finančně dobře založené 

domácnosti.  Závěrem této studie je, že program politiky státu pro vyplácení dávek pro 

sociálně slabé jedince může vést ke zvýšení blahobytu země, ale to pouze v případě, 

pokud nedojde k výraznému poklesu tempa růstu. 
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Arrazola a Hevia (2007) ve své studii reagují na problém různorodého měření 

lidského kapitálu z mikroekonomického a makroekonomického hlediska. Na 

makroekonomické úrovni se literatura zaměřuje na návrh souhrnných opatření pro 

měření lidského kapitálu, které by povolovaly interemporální anebo meziregionální 

srovnání. Oblastí agregovaných makroekonomických ukazatelů se zabývali autoři, 

kterými jsou Barro nebo Lee. Tyto ukazatelé obvykle zachycují složku spojenou 

s investicemi do regulovaného vzdělávání a ignorují ostatní, jako jsou učení získané 

pomocí dalších vzdělávacích cest nebo pracovní zkušenosti. Na mikroekonomické 

úrovni jednotlivci tvoří lidský kapitál různými komponentami, úrovní vzdělání a jejich 

pracovními zkušenostmi. I když by bylo perfektní mít jediné a homogenní měřítko 

lidského kapitálu jednotlivců, aby se mohlo provést kvalitní mezilidské srovnání nebo 

analyzovat význam lidského kapitálu v různých hospodářských oblastech, jako je 

stanovení mezd, analýza produktivity práce atd., je v tomto případě literatura hodně 

různorodá. Autoři zdůrazňují práci Portela, který navrhuje vícerozměrný index 

umožňující srovnat různé komponenty lidského kapitálu sloučené do jedné proměnné 

(obr. č. 3.1). Konkrétně, pro jednotlivce s S, které charakterizuje počet let studia a t, 

které charakterizuje počet let zkušenosti, Portela navrhuje následující výpočet lidského 

kapitálu následovně: 

Obr. č. 3.1: Vzorec pro výpočet lidského kapitálu dle Portela 

 

Zdroj: Arrazola, M. and de Hevia, J. (2004)  

Kde: 

 S -  je úroveň vzdělání jednotlivce, 

 t -  znamená počet let zkušenosti v rámci každé úrovně vzdělání, 

 σ t -  charakterizuje v tomto případě odchylky ve vzdělání a zkušenosti na dané 

úrovni vzdělání. 

Výhodou tohoto výpočtu dle Portela tkví v jeho jednoduchosti, ale představuje 

tři problémy. Tím prvním je, že postrádá jakýkoliv odkaz na teoretický rámec 
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odpovídající způsobu uložení upravené logistické funkce vyjadřující úroveň lidského 

kapitálu. Dále navrhovaná agregace lidských složek kapitálu nebere v úvahu rozdílný 

hospodářský přínos, který by každá z těchto složek mohla mít. Za třetí, nebere v úvahu 

znehodnocení, kterému je lidský kapitál podroben a nebere v potaz fakt, že jedinci se 

stejnou úrovní vzdělání mají různou úroveň lidského kapitálu, neboť své studium 

zahájili a ukončili v různých časových okamžicích. V této souvislosti Arrazola a Hevia 

navrhují model, který považují za výchozí bod, a měl by poukázat na nerovnosti 

Portelova indexu. Jako vzorek byli vybráni muži a ženy ze Španělska ve věku mezi 16   

a 65 let, kteří pracovali více než 15 hodin týdně. Bylo získáno 1690 údajů od žen a 3360 

výpovědí od mužů.  Při konstrukci indikátorů lidského kapitálu byly zvoleny 

komponenty, jako je vzdělání a zkušenosti. Proměnnými byla hodinová čistá mzda, 

nejvyšší dosažená úroveň vzdělání, jejich pracovní zkušenost (obojí měřeno v letech)    

a proměnné, které specifikují úroveň bydlení každého jedince.  

V závěru práce lze říci, že úroveň lidského kapitálu jedince závisí na mnoha 

indikátorech a je velmi důležité porovnat dotace lidského kapitálu každému jedinci. 

V rámci této práce bylo navrhnout index lidského kapitálu, který umožňuje 

homogenizaci jednotlivých složek, ze kterých se lidský kapitál skládá. Ve srovnání 

indikátoru Portela s návrhem Arrazoly a Hevia autoři konstatují, že kvůli nepřesnosti    

a nezahrnutí některých podstatných částí lidského kapitálu, které se objevily v Portelově 

indexu, má model Arrazola a Hevia kvalitnější vypovídající hodnotu.  

Kyriacou (1991) je dalším ekonomem, který se ve své práci zabývá vlivem 

ekonomického růstu a jeho zdroji. Ve své práci se Kyriacou snaží objasnit růst 

ekonomiky za pomocí faktoru lidského kapitálu a hledá odpověď na otázku, proč se 

některé rozvojové země nejsou schopny přiblížit vyspělým zemím světa.  Autor vychází 

z Cobbovy a Douglasovy produkční funkce a dalších, již provedených empirických 

studií, jež charakterizují vliv lidského, fyzického kapitálu a pracovní síly na výslednou 

produkci mezi léty 1970 – 1985. Jako exogenní veličinu zde Kyriacou určuje 

technologický pokrok. Proměnnou, která vyjadřuje lidský kapitál, je počet let 

věnovaných studiu. Autor se domnívá, že rozvojové země se nemohou přibližovat 

zemím vyspělým, pokud nezvýší svou hodnotu a kvalitu lidského kapitálu na patřičnou 

úroveň. 
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 Kyriacou provedl výpočet pomocí regresní analýzy.  První funkce zkoumá, do 

jaké míry působí lidský kapitál na ekonomickou úroveň a růst dané země. Ve výpočtu 

koeficientu lidského kapitálu jsou zohledněny veškeré externality.  Pokud by tomu tak 

nebylo, neplatila by v tomto případě ani hypotéza o všeobecné konvergenci 

rozvojových států s nízkou úrovní lidského kapitálu. Přičemž lidský kapitál je v této 

analýze formulován jako souhrnný počet let studia dané pracovní síly a můžeme jej 

charakterizovat jako index objemu zásoby lidského kapitálu v dané ekonomice. 

Pro provedení ekonometrické analýzy bylo zapotřebí určit patřičné vzorky. Byly 

určeny tři vzorky s různým počtem zemí a v rámci různého časového období. 

Výsledkem koeficientu determinace R2 byla hodnota vyšší než 0,6. Tudíž výsledkem 

této regresivní analýzy je fakt, že přítomnost lidského kapitálu není až tak v tomto 

případě důležitá. Existují dvě možná vysvětlení, kterými se dá tento výsledek 

nedůležitosti koeficientu lidského kapitálu v modelu objasnit. Za prvé mohlo dojít 

k nezapočítání všech komponent lidského kapitálu, zejména kvalitativního hlediska. 

Druhou domněnkou, kterou autor zmiňuje je, že pro analýzu nebyly vybrány takové 

země, které by oplývaly dostačující úrovní lidského kapitálu, jelikož podle autorových 

slov lidský kapitál je efektivnější, čím je jeho úroveň vyšší. 

Právě v druhé části své studie se Kyriacou zaměřuje na objasnění neprůkaznosti 

lidského kapitálu. Jedním z jeho předpokladů je, že lidský kapitál je obsažen 

v produkční funkci způsobem, který ale není součástí již zmiňované                   

Cobbovy - Douglasovy funkce. Jedná se například o vliv lidského kapitálu na rozvoj 

technologického pokroku.  

Dalším tvrzením je, jak bylo řečeno výše, že pružnost lidského kapitálu je vyšší, 

když se zvyšuje jeho úroveň. Proto země, které neoplývají vysokou úrovní lidského 

kapitálu, nejsou charakterizovány vysokým ekonomickým růstem. Tento fakt může být 

ovlivněn převahou zemědělské výroby v dané zemi, ve které je prioritou obdělávání 

půdy než vzdělávání se. Dalším faktorem může být, že země nemají dostatečné finanční 

prostředky na podporu budování lidského kapitálu. Jako příklad můžeme uvést 

vytváření systému vzdělávání, realizaci školení učitelů nebo výstavbu síti škol a mnoho 

dalších.  

Je dokázáno, že lidé s nižší úrovní lidského kapitálu, musejí vynakládat mnohem 

více komunikačních a transakčních nákladů, než lidé s vysokou úrovní lidského 
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kapitálu. Výsledkem této regresní analýzy a celkové práce je, že pružnost lidského 

kapitálu je závislá na úrovni lidského kapitálu. Čím nižší je úroveň kapitálu jedince na 

jeho počátku, tím nižší je elasticita a tím je nižší podíl vzdělání na ekonomickém růstu. 

V závěru této podkapitoly můžeme říci, že každá studie zabývající se vlivem 

lidského kapitálu na ekonomickou úroveň se od sebe mnohdy liší, a to navzdory široké 

škále proměnných, které byly v jednotlivých studiích použity. Na obrázku č. 3.2 

můžeme proto přehledně vidět, jaké ukazatele zvolili autoři výše zmíněných prací 

k vyjádření působení lidského kapitálu na ekonomický vývoj. 

Obr. č. 3.2 Vliv lidského kapitálu na ekonomický růst – přehled ukazatelů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Měření lidského kapitálu 

Vypočítat přesnou hodnotu úrovně lidského kapitálu zřejmě nelze. Existuje sice řada 

ukazatelů, díky kterým můžeme změřit úroveň lidského kapitálu, ale některé jeho 

složky mají pouze přibližnou vypovídací hodnotu. Mezi nejpoužívanější ukazatele 

můžeme zařadit nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání a počet let studia. 
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K mezinárodnímu srovnání zemí se využívá nejvyšší dosažená úroveň vzdělání, která 

popisuje podíl osob s daným dosaženým vzděláním na celkovém počtu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, které má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Tato 

metoda bude spolu s dalšími podrobněji popsána v této části podkapitoly (Stýblo, 2001). 

Za klíčový prvek, který by měl nejlépe poukázat na úroveň lidského kapitálu 

jedince, je podle Stýbla (2001) považováno vysokoškolské vzdělání. Je předpokládáno, 

že člověk, který dosáhl vyšší úrovně vzdělání, oplývá i hodnotnějším lidským 

kapitálem. Samozřejmě, že musíme brát v potaz rozdílné členění vzdělávacího systému, 

úroveň kvality vzdělávání v daných zemích nebo vzniklé problémy se zapojením 

neformálního a celoživotního vzdělávání do běžného života jedince. Tato problematika 

je řešena pomocí metody přímého testování znalostí, zkušeností a v důsledku tohoto 

průzkumu byl navržen koncept gramotnosti pro dospělé jedince IALS
1
, jenž se 

z angličtiny překládá jako mezinárodní průzkum gramotnosti dospělých. Tuto metodu si 

podrobněji popíšeme v rámci popisu jednotlivých metod. 

 K měření úrovně lidského kapitálu lze na základě prostudované literatury 

vymezit pět základních ukazatelů, jimiž jsou nejvyšší dosažená úroveň vzdělání, 

průměrná délka studia, odhad tržní hodnoty lidského kapitálu, přímé testování znalostí   

a zkušeností, náklady na vytvoření lidského kapitálu.  

3.2.1 Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání 

 Nejběžnější metodou, která se využívá k měření úrovně lidského kapitálu, je 

právě nejvyšší dosažená úroveň vzdělání. Hodnota tohoto ukazatele charakterizuje podíl 

osob s daným dosaženým vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, které se nachází ve věku mezi 25 až 64 let a má vyšší středoškolské nebo 

vysokoškolské vzdělání. Nevýhodou tohoto měření je fakt odlišnosti délky trvání 

středoškolského a vysokoškolského vzdělání v daných zemích. Další nevýhodou je, že 

do indexu není zahrnut obsah a kvalita vzdělání. Předností tohoto ukazatele je snadná 

měřitelnost a dostupnost dat, díky které lze provádět mezinárodní srovnávání. Díky 

mezinárodního standardu klasifikace vzdělání ISCED
2
 můžeme zjistit jednotlivé úrovně 

vzdělání.  

1
IALS - International Adult Literacy Survey 

2 
ISCED - International Standard Classification of Education 
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Všeobecně je známo, že jedinci s vyšším dosaženým vzděláním oplývají             

i kvalitnějším a rozsáhlejším lidským kapitálem. Vzhledem k odlišnosti členění 

vzdělávacího systému a úrovně kvality vzdělávání v jednotlivých zemích, nemusí být 

tato skutečnost pravidlem (Filipová, 2008; Stýblo, 2001). 

3.2.2 Průměrná délka studia 

 Mezi dalšího ukazatele patří průměrná délka studia, která je vypočtena jako 

průměrná délka studia ekonomicky aktivních obyvatel zkoumané země. I tato metoda 

s sebou přináší určité nevýhody, kterými jsou například nezahrnutí neformálních forem 

vzdělání, vzdělávacích školení a kurzů, nebere v potaz fakt, že v různých zemích 

existují rozlišné nároky na získání daného stupně vzdělání a není tak zajištěna totožná 

úroveň lidského kapitálu; nezohledňuje ani takzvané „opotřebení“ lidského kapitálu, 

což jinými slovy znamená, že dovednosti a znalosti získané během studia může jedinec 

v průběhu života a pracovního procesu zapomenout. Tento ukazatel je úzce spjat 

s domněnkou, že čím déle jedinec studuje, tím bude vlastnit hodnotnější lidský kapitál 

(Filipová, 2008). Tento typ ukazatele se používá především u formálního vzdělávání, 

které je charakterizováno časem (počtem let) stráveným absolvováním daného stupně 

vzdělání. Za neformální typ vzdělání se považuje takový typ vzdělání, kdy jedinec musí 

vykonávat studium déle, než je stanoveno. U formálního vzdělání existuje osm stupňů 

forem vzdělání, které je ohraničeno daným počtem let.  

Kdy: 

 lk = 0 let – osoby bez vzdělání, 

 lk = 9 let – osoby se základním vzděláním, 

 lk = 12 let – osoby se středním vzděláním, 

 lk = 13 let – osoby se středním vzděláním s maturitou, 

 lk = 14,5 let - absolventi nástavbového středního vzdělání s maturitou,  

 lk = 16 let -  bakaláři a absolventi vyšší odborné školy, 

 lk = 18 let -  absolventi magisterského studia, 

 lk = 21 let -  absolventi doktorského studia, 

přičemž lk charakterizuje počet let studia nutný k absolvování daného vzdělanostního 

stupně (Mazouch a Fischer, 2011). 
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3.2.3 Odhad tržní hodnoty lidského kapitálu 

Tento ukazatel charakterizuje dovednosti jedince, jež jsou ohodnoceny na trhu 

práce mzdou. Nevýhodou mohou být rozdíly v některých zemích, co se týče 

ovlivňování výše mezd různými nařízeními vlády o nominálních mzdách nebo 

kolektivním vyjednáváním. Podle Stýbla (2001) je hodnota lidského kapitálu na trhu 

práce určená souhrnem lidských dovedností a nabytých znalostí. Na trhu práce jsou 

důležité osobní kvality a schopnosti daného jedince, které se potom promítnou ve výši 

mzdového ohodnocení. 

3.2.4 Přímé testování znalostí a zkušeností 

 Tato metoda je prováděná například pomocí Mezinárodního průzkumu 

gramotnosti dospělých – IALS. Tento průzkum je náročný jak časově, tak finančně, což 

může být posuzováno jako jistá nevýhoda.  V rámci tohoto průzkumu se nejedná pouze 

o zjišťování základních vědomostí jedinců, jakými jsou psaní, počítání, čtení, ale také je 

poměřována schopnost, jak dokáže jedinec pracovat s informacemi od jejich nalezení až 

po zpracování.  Průzkum IALS se skládá ze dvou oddílů. V prvním z nich řeší 

dotazovaný zadané úkoly a v druhém oddílu jsou popsány další vlastnosti, které jsou 

pro dotazovaného typické. V rámci studie každý respondent splní všechny jeho části     

a na základě výsledků je poté přidělen do výkonnostní skupiny na škále od jedné do 

pěti. Pro dotazování bylo důležité charakterizovat si pojem gramotnost. Gramotnost je 

formulována jako způsobilost jedince chápat dané informace a data tak, aby je byl 

schopen zúročit nejen v běžných životních situacích, domácnosti, ale také v pracovním 

procesu. V rámci metody průzkumu IALS je gramotnost rozčleněná do tří částí. První 

z nich se nazývá literární gramotnost, kterou se rozumí schopnost jedince porozumět 

informacím získaným z denního tisku, internetu, rozhlasu. Druhá; dokumentová 

(odborná) gramotnost, se specializuje na porozumění odborným informacím; třetí, 

numerická (kvantitativní) gramotnost, je spojená s porozuměním numerických příkladů. 

Daná studie se zveřejňuje jednou ročně a jejím smyslem je poukázat na fakt, že je 

gramotnost obyvatel, vedle počtu let studia a dosažené úrovně vzdělání, nedílnou 

součástí lidského kapitálu (Filipová, 2008; Stýblo, 2001). 
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3.2.5 Náklady na vytvoření lidského kapitálu 

Výpočet úrovně lidského kapitálu touto metodou vychází z Evropského indexu 

lidského kapitálu. Ukazatel nám charakterizuje sumu celkových investic do pěti typů 

vzdělávání: 

 vzdělávání v rodině – představuje ušlou mzdu rodičů, 

 formální školství – zahrnuje všeobecné vzdělávání, 

 formální terciární vzdělávání – představuje získávání specifických znalostí, 

 formální a neformální vzdělávání dospělých – vzdělávání v rámci školení, kurzů 

mimo pracovní dobu, avšak tento typ školení je spjat s jejich profesí, 

 neformální učení se praxí – je realizováno během výkonu povolání, tento typ 

nákladu je měřen jako náklad ušlé příležitosti.  

Formálním vzděláváním se v tomto případě myslí přímé výdaje vynaložené na 

určitý typ vzdělání a neformální vzdělávání je charakterizováno jako náklady obětované 

příležitosti. Hodnota tohoto ukazatele se vypočítá jako celkový počet hodin 

obětovaných neformálnímu vzdělávání vynásobený průměrnou čistou mzdou za hodinu 

v dané zemi a čase (Filipová, 2008; Stýblo, 2001). 

 V závěru celé kapitoly si shrneme informace, které jsme získali během studie 

zvolených empirických prací. Ve většině případů se ekonomové shodují, že existuje 

závislost mezi úrovní lidského kapitálu a hospodářským růstem dané země. Kde již 

nastává rozpor v názorech, je zkoumání vlivu vzdělání na ekonomický vývoj. 

V některých studiích autoři potvrzují vzájemné ovlivnění těchto dvou složek, ale na 

druhou stranu existují i tací, kteří tuto hypotézu vyvracejí. V jedné myšlence se ale 

ekonomové shodují a to, že je zapotřebí podporovat mezinárodní spolupráci a snahu      

o navyšování úrovně vzdělanosti v rozvojových krajinách, která by měla vést 

k dlouhodobému ekonomickému růstu těchto zemí. 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, přesnou hodnotu lidského kapitálu změřit nelze. 

Je to dáno četnou existencí ukazatelů, pomocí kterých se tato hodnota měří. Za 

nejčastější ukazatele, které autoři ve svých studiích k měření používali, bylo vzdělání, 

které charakterizovali pomoci délky studia, míry gramotnosti, nejvyšší dosažené úrovně 

vzdělání nebo počtem studentů na dané úrovni vzdělání. Nastává zde problém, že se 

jedná pouze o ukazatele kvantitativního charakteru, který nepoukazuje a nezahrnuje 
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kvalitu vzdělání v dané zemi. Mezi další proměnné a otázky, které byly často použity, 

patří: technologický vývoj, jakým způsobem ovlivňuje průmysl úroveň lidského 

kapitálu, kolik veřejných výdajů země vynakládá na vzdělání a další. 

 Ze všech prací, které byly zmíněny v podkapitole č. 3.1, můžeme provést 

tvrzení, na kterém se ekonomové shodují, že země, ve kterých existuje vyšší průměrná 

úroveň vzdělání, dosahují také vyššího tempa růstu. Jako příklad můžeme uvést členské 

státy sdružení OECD, u kterých je rychlejší ekonomický růst způsoben zkvalitněním 

úrovně terciárního vzdělání. 
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4 Analýza investic do vzdělání a jejich vlivu na   

ekonomickou úroveň zemí ASEAN 

 

 Cílem poslední části práce je provést vlastní analýzu se záměrem popsat na 

základě grafické a korelační analýzy vliv lidského kapitálu a dalších ukazatelů na 

celkový ekonomický vývoj 10 zemí, které dohromady tvoří společenství ASEAN. Toto 

sdružení je tvořeno různorodou škálou zemí, kde můžeme vidět propastné rozdíly 

v ekonomické úrovni jednotlivých států. To je taky důvod, proč jsem si vybrala pro 

svou bakalářskou práci tento vzorek zemí. 

4.1  Charakteristika ASEAN 

Sdružení národů jihovýchodní Asie neboli zkráceně ASEAN
1 

vzniklo 

podepsáním tzv. Bangkokské deklarace v Bangkoku v Thajsku dne 8. srpna 1967 pěti 

hlavními představiteli
2
. Jedná se o regionální mezinárodní organizaci, která má 

v současnosti 10 členů. Kromě pětice zakládajících zemí postupně přistupovaly další:   

8. 1. 1984 Brunej, 28. 7. 1995 Vietnam, Laos a Myanmar byly připojeny 23. 7. 1997     

a Kambodža 30. 4. 1999. V květnu 2002 dochází k osvobození Východního Timoru od 

Indonésie a Východní Timor se tak stává nezávislým státem, který se od roku 2006 

snaží o členství v ASEAN. V rámci deklarace byly stanoveny cíle této organizace, 

kterými jsou (ASEAN Secretariat, 2009): 

 snaha urychlit ekonomický růst, sociální pokrok a kulturní vývoj,  

 podporovat mír a stabilitu v regionu, 

 vyvíjet aktivní spolupráci a pomoc ekonomickou, sociální, technickou, kulturní, 

 podpořit odborný zájem o jihovýchodní Asii a udržovat spolupráce 

s mezinárodními a regionálními organizacemi, které mají podobné cíle, 

 stabilizovat každý členský stát, posílit pružnost a rychlost reakcí na možnost 

hrozby převratu či narušení vnitřní stability jednak v rámci národní úrovně, ale   

i v rámci celé organizace, 

 snížit chudobu, nemoci, negramotnost a hlad. 

 

1 
ASEAN - Association of Southeast Asian Nations 

2
 Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Singapur 
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4.2 Analýza vlivu ukazatelů působících na úroveň lidského 

 kapitálu v zemích ASEAN 

 

V následující podkapitole bude provedena deskriptivní analýza vlivu vybraných 

ukazatelů lidského kapitálu na ekonomickou úroveň v zemích společenství ASEAN. Jak 

již bylo zmíněno výše, v literatuře existuje mnoho ukazatelů charakterizujících úroveň 

lidského kapitálu, avšak hodnota těchto ukazatelů může vést k obtížnosti mezinárodního 

srovnání z důvodu nedostupných dat jednotlivých zemí. Jelikož členské země ASEAN 

dosahují většinou nižší ekonomické úrovně, byly pro následující deskriptivní analýzu 

vybrány tyto alternativní ukazatele: 

 veřejné výdaje na vzdělání, 

 míra gramotnosti, 

 počet žáků připadajících na jednoho učitele, 

 očekávaná délka studia, 

 populace s alespoň středním vzděláním. 

Data potřebná k provedení analýzy byla získána především z internetových zdrojů 

Světové banky, která nabízí v rámci každé země širokou škálu analýz nejrůznějších 

ukazatelů rozčleněných podle jednotlivých oblastí zkoumání (The World Bank, 2012). 

Dalšími užitečnými zdroji budou také data z organizace UNESCO nebo UNDP
3
. 

Výhodou pro tuto analýzu je zajisté vlastní databáze sdružení ASEAN, která je součástí 

jejich oficiálních internetových stránek (ASEAN, 2011). Prvním ukazatelem, který 

vyjadřuje ekonomickou úroveň dané země a kterým se budeme nyní zabývat, je HDP na 

jednoho obyvatele. Právě tento ukazatel bude sloužit pro srovnání s vybranými 

ukazateli, zejména v třetí části této kapitoly, kdy bude provedena korelační analýza. 

Ekonomická úroveň země je považována za charakteristiku úrovně národního 

hospodářství neboli výrobních sil a vztahů. Obsahuje úroveň rozvoje veškerých stránek 

reprodukčního procesu. Kromě stránky výroby, směny, spotřeby odráží rovněž               

i ukazatele produktivity práce a z části také životní úroveň obyvatel. Pro mezinárodní 

srovnání slouží vedle jiných také agregátní ukazatel objem hrubého domácího produktu 

na 1 obyvatele (Hamarnehová, 2012). 

 

3 UNDP (United Nations Development Programme) – jedná se o rozvojový program OSN. 
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Na obrázku číslo 4.1 můžeme vidět hodnoty HDP na jednoho obyvatele 

charakterizující státy společenství ASEAN za rok 2011 v USD. Na první pohled je 

vidět, že rozdíly v ekonomické úrovni mezi jednotlivými státy jsou značné. Na předních 

příčkách nejvíce vyspělých zemí tohoto společenství se umístil Singapur         

(50.129,90 USD) a Brunej (38.702,5 USD). Pro tyto země je vysoká ekonomická 

vyspělost charakteristická nejen v rámci ASEAN, ale také v rámci celosvětové 

ekonomiky, ve které se řadí mezi nejbohatší státy na světě. Za těmito velmocemi 

zaostává zbytek zemí, kterým vévodí Malajsie s 9.940,6 USD a Thajsko (5.115,8 USD). 

Dalších šest
4
 států se pohybuje pod úrovní 4.000 USD. Za nejméně rozvinuté státy jsou 

považovány v rámci ASEAN Kambodža (879,7 USD) a Myanmar (875,1 USD), u nichž 

se nachází hodnota HDP na obyvatele pod hranicí 1.000 USD. 

Obr. č. 4.1: HDP na obyvatele pro země ASEAN v roce 2011 (v USD) 

 

Zdroj: ASEAN (2013); vlastní zpracování 

4.2.1 Veřejné výdaje na vzdělávání  

 Dalším ukazatelem, kterým se budeme nyní zabývat, jsou veřejné výdaje na 

vzdělávání v rámci zemí ASEAN pro rok 2010. V prvé řadě se zaměříme na veřejné 

výdaje celkově a poté provedeme analýzu výdajů podle klasifikace
5
 vzdělávání.   

 

4 
Indonésie, Filipíny, Vietnam, Laos, Kambodža, Myanmar. 

5
 primární, sekundární, terciární. 
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 Pro tento ukazatel existují v databázi Světové banky data pro všechny země. Pro 

Brunej, Singapur a Myanmar jsou hodnoty dostupné za rok 2011, pro ostatních sedm 

zemí, za rok 2010. I když jsou roky různé, hodnoty se od sebe výrazně neodlišují, takže 

může být provedena tato analýza. Z obrázku číslo 4.2 můžeme vyčíst hodnoty, které 

symbolizují veřejné výdaje na vzdělávání v rámci zemí ASEAN vyjádřených pomocí 

procentního podílu na HDP dané země. Hodnoty jsou uvedeny pro rok 2010. Je 

zajímavé, jak se pozice zemí ve srovnání s předchozím ukazatelem (HDP na jednoho 

obyvatele) promíchaly. Nejvyšších výdajů na vzdělávání vynakládá podle statistiky 

Vietnam (6,6 % HDP), na druhé pozici stojí překvapivě, ve srovnání s předchozím 

hodnocením zemí v rámci HDP na obyvatele, Malajsie s 5,1 % HDP. Následuje Thajsko 

(3,8 % HDP) a až na čtvrtém místě se s 3,7 % HDP nachází Brunej. Singapur s           

3,2 % HDP obsadil šestou pozici z celkového počtu deseti zemí a nejhůře si v rámci 

analýzy tohoto ukazatele stojí Myanmar s 0,8 % HDP. 

Obr. č. 4.2: Veřejné výdaje na vzdělávání pro země ASEAN za rok 2010  (% HDP)               

 

Zdroj: The World Bank (2013); vlastní zpracování 

4.2.1.1 Výdaje vynaložené na 1 studenta primárního vzdělávání 

 Tento ukazatel charakterizuje výdaje na jednoho žáka primárního vzdělávání 

v rámci zemí ASEAN pro rok 2010. Hodnoty jsou vyjádřeny procentním podílem na 

HDP. Pro tohoto ukazatele byly vynechány Laos, Myanmar, Filipíny z důvodu 

nedostupných dat ve statistikách Světové banky. Zbývajících šest zemí je vyjádřeno 

v roce 2010 a pro Thajsko je hodnota dostupná v roce 2009. Z obrázku číslo 4.3 je 
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vidět, že nejvíc výdajů vynakládá na jednoho žáka v rámci primárního vzdělání 

Vietnam (27,6 % HDP) a v těsném závěsu Thajsko (24,2 % HDP). Co se týče výsledků 

provedené deskriptivní analýzy v rámci tohoto ukazatele u zmiňovaných nejvíce 

ekonomicky vyspělých zemí světa, Singapuru a Bruneje, výsledky nejsou nijak 

povzbudivé. Singapur obsadil čtvrtou příčku s hodnotou 12,3 % HDP a Brunej          

(5,1 % HDP) se umístil na posledním místě, nebereme-li v potaz tři chybějící země. 

Obr. č. 4.3: Výdaje vynaložené na 1 studenta primárního vzdělávání pro země  

ASEAN v roce 2010 (% HDP) 

 

 

Zdroj: The World Bank (2013); vlastní zpracování 

4.2.1.2 Výdaje vynaložené na 1 studenta sekundárního vzdělávání  
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sekundárního vzdělávání v rámci zemí ASEAN pro rok 2010 jsou hodnoty opět 

vyjádřeny procentním podílem na HDP dané země. Jako vzorek bylo použito sedm
6
 

zemí s hodnotami za rok 2010. Pro zbylé tři
7
 nebyla ve statistikách Světové banky 

nalezena potřebná data. Z obrázku číslo 4.4 můžeme opět vidět na vedoucí pozici 

Vietnam (25,8 % HDP). 
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V rámci výdajů do sekundárního vzdělávání oproti primárnímu si polepšil 

Singapur (18,8% HDP), který se o druhou pozici dělí společně s Malajsií                

(18,8% HDP). Brunej však obsazuje opět jednu z posledních příček s hodnotou          

7,8 % HDP. Poslední příčku zastává Kambodža (6,8 % HDP). 

Obr. č. 4.4: Výdaje vynaložené na 1 studenta sekundárního vzdělávání pro země  

ASEAN v roce 2010 (% HDP)  

 

Zdroj: The World Bank (2013); vlastní zpracování 

4.2.1.3 Výdaje vynaložené na 1 studenta terciárního vzdělávání  

Posledním ukazatelem hodnotícím vynaložené výdaje na vzdělání, jsou výdaje 

na jednoho studenta, ale tentokrát z oblasti terciárního vzdělávání. Opět je jako vzorek 

použito pouze sedm již výše zmíněných zemí, které jsou vyjádřeny procentním podílem 

na HDP. Důvodem neúplnosti je neexistence dat. Pro šest zemí jsou hodnoty dostupné 

za rok 2010 a pro Singapur za rok 2011. Z obrázku číslo 4.5 můžeme vidět, že se na 
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příčku. Polepšila si také Kambodža (28,4 % HDP). Ale překvapivě si pohoršilo Thajsko 

s pouhými 17,6 % HDP, které se dostává na poslední místo
8
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Obr. č. 4.5: Výdaje vynaložené na 1 studenta terciárního vzdělávání pro země  

ASEAN  v roce 2010 (% HDP) 

 

Zdroj: The World Bank (2013); vlastní zpracování 
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Obr. č. 4.6: Míra gramotnosti v rámci zemí ASEAN v roce 2011 

  

Zdroj: ASEAN (2012); vlastní zpracování 

4.2.3 Počet žáků na 1 učitele v primárním a v sekundárním vzdělávání 

 Dalším alternativním ukazatelem vyjadřujícím úroveň lidského kapitálu je počet 

žáků připadajících na jednoho učitele. V našem případě budeme hodnotit tohoto 

ukazatele v rámci primárního a sekundárního vzdělávání pro vybraný vzorek zemí 

ASEAN. Co se týče srovnání tohoto ukazatele v rámci primárního vzdělávání, jsou 

dostupná data pro všechny země s tím, že pro 4
9
 jsou hodnoty přístupné za rok 2011      

a pro 3
10

 zemi za rok 2010. Pro Singapur, Filipíny pro rok 2009. A pro Thajsko jsou 

dostupná data z roku 2008. Skutečnost rozdílnosti použitých let k porovnání těchto 
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V Thajsku a Indonésii připadne 16 žáků na 1 učitele. Nejvíc žáků, tedy 47, bylo 

vyčísleno pro Kambodžu. Co se týče sekundárního vzdělávání, data byla přístupná pro 

všechny země. Tři
11

 země vykazují data pro rok 2011 a sedm
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 pro rok 2008. 
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Jak můžeme vidět na obrázku číslo 4.8, prvenství si obhajuje v počtu žáků 

připadajících na jednoho učitele, Brunej (10 žáků).  Následuje Indonésie s 12 žáky, 

Malajsie (14 žáků) a Singapur (16 žáků). Poté už hodnoty přesahují číslo 20. Mezi tyto 

země patří Laos (20 žáků), Thajsko (20 žáků), Vietnam (21 žáků), Kambodža (29 žáků). 

Nad hodnotu 30 se dostávají země jako je Myanmar (34 žáků) nebo Filipíny (35 žáků).  

Obr. č. 4.7: Počet žáků na 1 učitele v primárním vzdělávání pro země ASEAN za 

rok 2011 

 

Zdroj: The World Bank (2012); vlastní zpracování 

Obr. č. 4.8: Počet žáků na 1 učitele v sekundárním vzdělávání pro země ASEAN za 

rok 2011 

 

Zdroj: The World Bank (2012); vlastní zpracování 
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Na obrázku číslo 4.9 můžeme pozorovat porovnání dvou ukazatelů míry 

gramotnosti a počtu žáků na 1 učitele v  primárním vzdělávání v zemích ASEAN pro 

rok 2011 vykazuje nejlepších výsledků Brunej s mírou gramotnosti 95 % a 11 žáky 

připadajících na jednoho učitele. Dobře si také vede Malajsie s mírou gramotnosti    

93,1 % a 13 žáky na jednoho učitele nebo Thajsko, které má hodnotu míry gramotnosti 

94,1 % a na jednoho učitele připadne 16 žáků. Na poslední příčce se nachází 

Kambodža, ve které připadne 47 žáků na 1 vyučujícího, při míře gramotnosti 73,9 %. 

Obr. č. 4.9: Porovnání míry gramotnosti s počtem žáků na 1 učitele v zemích 

ASEAN v roce 2011 

 

Zdroj: The World Bank (2012); ASEAN (2012);  vlastní zpracování 
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Obr. č. 4.10: Očekávaná délka studia v rámci zemí ASEAN v roce 2011 

 

Zdroj: UNDP (2013); vlastní zpracování 

4.2.5 Populace s alespoň středním vzděláním 

 Posledním ukazatelem, který bude v rámci naší deskriptivní analýzy pro země 

ASEAN použit, je podíl populace s alespoň středním vzděláním ve věku 25 let a více na 

HDP dané země. Hodnoty jsou dostupné pro všechny země ASEAN v roce 2010. 

Z obrázku č. 4.11 můžeme vyčíst, že nejlepších a nejvyšších hodnot dosahuje 

překvapivě Malajsie (69,4 % HDP). Dále se okolo 60 % HDP umístily země, jako jsou 

Filipíny (64,8 % HDP), Brunej (63,9 % HDP) nebo Singapur (61 % HDP). Poté nastává 
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(29,9 % HDP) nebo Vietnam (26,4 % HDP). Nejnižší hodnoty vykazuje Kambodža 

(16,1 % HDP). Z těchto statistik je zjevné, že nejlepších hodnot dosahují státy
13

, které 

jsou vyspělé. Pokud si tento ukazatel rozdělíme v rámci pohlaví, tak v ekonomicky 
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slabších oblastech
14

 nejsou dosaženy ani hodnoty kolem 40 %. 
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Obr. č. 4.11: Populace s alespoň středním vzděláním za rok 2010 (% HDP)  

 

Zdroj: UNDP (2011); vlastní zpracování 

4.3 Korelační analýza 

 V této části kapitoly bude provedena korelační analýza, abychom zjistili, zda 
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proměnnými, které jsou na sobě vysoce závislé a velmi vysoce na sobě závislé jsou ty 

proměnné, které se nacházejí v intervalu od 0,9 – 1. Absolutní závislost je 

charakterizována hodnotou 1 (Šalounová, 2010).  

Na základě prostudované literatury byly stanoveny tyto hypotézy: 

 mezi očekávanou délkou studia a ekonomickou úrovní existuje vzájemná 

lineární závislost, 

 mezi mírou gramotnosti a ekonomickou úrovní existuje vzájemná lineární 

závislost, 

 mezi populací s alespoň středním vzděláním a ekonomickou úrovní existuje 

vzájemná pozitivní lineární závislost. 

Na základě těchto hypotéz provedeme korelační analýzu s cílem zjistit, zda jsou 

tyto výroky pravdivé nebo ne. 

Pro korelační analýzu byly vybrány dohromady tři ukazatele, první dva pro rok 

2011 a to, očekávaná délka studia a míra gramotnosti a třetí (populace s alespoň 

středním vzděláním), pro nedostatek potřebných dat za rok 2011, bude poměřován 

s HDP na obyvatele za rok 2010.  

Obr. č. 4.12: Vzájemná závislost míry gramotnosti a HDP na obyvatele v roce 2011  

 

Zdroj: ASEAN (2012); ASEAN (2013); vlastní zpracování 
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Z obrázku číslo 4.12 můžeme vidět, že opravdu existuje mezi mírou gramotnosti         

a ekonomickou úrovní dané země přímá lineární závislost, což znamená, že čím vyšší je 

míra gramotnosti v dané zemi, tím vyšší je i její ekonomická úroveň. Přičemž podle 

Pearsonova korelačního koeficientu dosahuje hodnota pro tuto závislost 0,424751215. 

V tomto případě se jedná o střední závislost a tyto dvě proměnné jsou navzájem 

korelovány s 42,5 %. 

Obr. č. 4.13: Vzájemná závislost mezi očekávanou délkou studia a HDP na 

obyvatele v roce 2011 

 

Zdroj: ASEAN (2013); UNDP (2013); vlastní zpracování 
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korelovány s 59,9 %. Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu činí 0,599088042    

a jedná se podle určení síly závislosti o středně na sobě závislé proměnné. Na základě 

provedené korelační analýzy a bodového grafu doplněného o spojnici trendů můžeme 

tvrdit, že čím je počet populace s alespoň středním vzděláním ve věku 25 let a více 

vyšší, tím je vyšší i ekonomická úroveň. 

Obr. č. 4.14: Vzájemná závislost mezi populací s alespoň středním vzděláním ve 

věku 25 let a více a HDP na obyvatele za rok 2010 

 

Zdroj: ASEAN (2013); UNDP (2011); vlastní zpracování 
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závislá byla naopak míra gramotnosti posuzována s ekonomickou úrovní země. Tam 
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pravdivost výše zmiňovaných hypotéz. 
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5 Závěr 

 V této bakalářské práci jsme se zabývali tematikou lidského kapitálu. Cílem této 

práce bylo zjistit, zda může lidský kapitál ovlivnit ekonomickou úroveň zemí 

mezinárodního Sdružení národů jihovýchodní Asie neboli zkráceně ASEAN. Tento 

vzorek byl vybrán z toho důvodu, že se v něm nacházejí výše zmiňované země, které 

jsou si navzájem, co se týče úrovně ekonomické vyspělosti, protipóly. Celá práce byla 

rozdělena do tří stěžejních kapitol, vyjma úvodu a závěru. 

 První kapitola byla pojata z teoretického hlediska a sloužila jako východisko pro 

další kapitoly. Přestože je v literatuře a v ekonomice věnována lidskému kapitálu velká 

pozornost, stále nebyla vytvořena jednotná definice, která by přesně vystihovala pojem 

lidský kapitál. Nejdřív jsme se zaměřili na vysvětlení všeobecného pojmu kapitál a poté 

se věnovali dopodrobna kapitálu lidskému od jeho vývoje, způsobu výpočtů až po 

definice jednotlivých autorů. Podstatnou část této kapitoly tvořil popis vývoje lidského 

kapitálu z historického hlediska od prvních prací zveřejněných Platónem, přes Adama 

Smithe nebo nejznámějšího ekonoma Garryho S. Beckera, který svou definicí lidského 

kapitálu položil základ pro další studium tohoto tématu a za nejdůležitější způsob 

investice do lidského kapitálu považuje odbornou přípravu a vzdělání. Závěr této 

kapitoly byl věnován investicím vkládaných do rozvoje lidského kapitálu, ať už 

z pohledu jednotlivce, firmy nebo rodiny. Nakonec jsme rozebrali také vliv lidského 

kapitálu na vývoj ekonomiky z dlouhodobého hlediska. 

 Druhá kapitola byla rozdělená do dvou stěžejních částí. V první z nich jsme se 

věnovali rešerši empirické literatury, která se zabývá problematikou vztahů mezi 

lidským kapitálem a ekonomickou úrovní země. Většina prací byla zaměřena na 

zkoumání vlivu lidského kapitálu na chod ekonomiky z makroekonomického hlediska   

a jen málo prací bylo zaměřeno na oblast mikroekonomickou. V této části jsme se 

zabývali především použitou metodikou, daty a závěry, které vyplývají z jednotlivých 

studií. Na konci této první části byly shrnuty výsledky šetření jednotlivých autorů. I přes 

jednotlivé nejasnosti, které jsou s výpočtem lidského kapitálu spjaty a ekonomy 

zmiňovány, byl potvrzen pozitivní vztah mezi lidským kapitálem a ekonomickou úrovní 

dané země. Mezi autory studií, u kterých byla provedena rešerše, patří například Romer, 

Mankiw, Barro nebo Blundell. V druhé části této kapitoly jsme se zaměřili na 
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charakteristiku nejpoužívanějších ukazatelů, pomocí kterých je možno lidský kapitál 

změřit. 

 Třetí kapitola byla pojata z analytického hlediska, kdy byla provedena vlastní 

deskriptivní a korelační analýza, kde bylo cílem vysledovat působení lidského kapitálu           

a ekonomickou úroveň vybraného vzorku zemí, v našem případě se jednalo o 10 zemí, 

které dohromady tvoří Sdružení národů jihovýchodní Asie neboli zkráceně ASEAN. 

Potřebná data pro analýzu byla získána především z internetové databáze Světové 

banky, organizace UNESCO nebo z vlastní databáze, kterou má k dispozici sdružení 

ASEAN. V první části této kapitoly jsme si popsali základní charakteristiku sdružení 

ASEAN, její cíle, vznik a přistoupení jednotlivých členských zemí. V druhé části byla 

provedena deskriptivní a komparativní analýza ukazatelů, jako je HDP na obyvatele, 

který vystihuje ekonomickou úroveň dané země a sloužil nám k porovnání s jinými 

alternativními ukazateli. V rámci srovnání HDP na obyvatele jsme mohli vidět onen 

propastný rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. Nejlépe si vedly v rámci ASEAN dvě 

světové mocnosti, Singapur a Brunej. Za stát s nejnižším HDP na obyvatele byl 

považován Myanmar. Dalším z mnoha ukazatelů byla popsána míra gramotnosti, kterou 

považujeme za základní způsob měření lidského kapitálu. V rámci tohoto ukazatele 

vykazovaly nejvyšší míru opět státy Singapur a Brunej. Za stát s nejnižší mírou 

gramotnosti je považován Laos. Mezi další ukazatele byly vybrány výdaje na 

vzdělávání na jednoho studenta, které byly popsány jak z celkového hlediska, tak byly 

rozčleněny podle výdajů vynaložených na jednoho studenta primárního, sekundárního            

a terciárního vzdělávání. Dále očekávaná délka studia nebo počet studentů připadajících 

na jednoho vyučujícího. Dohromady bylo popsáno 6 ukazatelů. 

 V Poslední části třetí kapitoly byla provedena korelační analýza, jejímž cílem 

bylo zjistit vzájemnou závislost mezi danými ukazateli a ekonomickou úrovní 

jednotlivých zemí. V našem případě se jednalo o ukazatele očekávané délky studia, 

míry gramotnosti a populace s alespoň středním vzděláním ve věku 25 let a více. Pro 

grafické znázornění byly použity bodové grafy doplněné o spojnici trendů a pro 

statistické znázornění byl použit Pearsonův korelační vzorec. Na základě stanovené 

škály hodnot vyjadřující sílu závislosti Pearsonova korelačního vzorce jsme mohli 

porovnat, o jak vysoký stupeň korelace se mezi zvolenými proměnnými jedná.              

Z provedené analýzy jsme usoudili, že mezi všemi srovnávanými ukazateli                    

a ekonomickou úrovní, která byla v našem případě zastoupena ukazatelem HDP na 
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obyvatele, byla provedena korelace a byla mezi nimi zjištěná vzájemná lineární 

závislost. Přičemž vysokou závislost vykazovala očekávaná délka studia, která byla 

vzájemně s HDP na obyvatele korelována z 80,8 %. Středně závislá byla naopak míra 

gramotnosti a také ukazatel populace s alespoň středním vzděláním ve věku 25 let         

a více. Míra gramotnosti byla s HDP na obyvatele korelována s 42,5 % a další středně 

závislý ukazatel na ekonomické úrovni byl korelován o něco více než předchozí a to 

s 59.9 %. Můžeme tedy potvrdit pravdivost stanovených hypotéz, že mezi očekávanou 

délkou studia, mírou gramotnosti, populací s alespoň středním vzděláním, které byly 

porovnávány jednotlivě s HDP na obyvatele, existuje vzájemná lineární závislost.  

Na závěr této bakalářské práce můžeme stvrdit nezbytnou roli lidského kapitálu 

v dnešní ekonomice. Pozornost je věnována kromě světových vyspělých zemí, zemím 

rozvojovým, kde je potřeba začít klást větší důraz na rozvoj lidského kapitálu jako 

stimulu pro ekonomický růst těchto typů zemí. V rámci doporučení pro další práce        

a analýzy bych se zaměřila kromě korelační analýzy také na provedení regresní analýzy. 

V našem případě došlo pouze ke zjištění, že se obě veličiny navzájem ovlivňují, ale 

která ovlivňuje kterou, to korelační analýza neprokázala. 
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Seznam zkratek 

Zkratka  Význam zkratky   Anglický překlad 

ASEAN  Sdružení národů   The Association of Southeast 

   Jihovýchodní Asie   Asian Nations 

EKK    Explicitní kulturní kapitál  Explicit Cultural Capital 

HDP   Hrubý domácí produkt  Gross Domestic Product 

IALS                          Metodika mezinárodní průzkum International Adult Literacy  

                                   vzdělávání dospělých   Survey 

IKK   Implicitní kulturní kapitál  Implicit Cultural Capital 

ISCED-97 Metodika mezinárodní   The International Standard 

standardní klasifikace vzdělání  Classification of Education 

OECD   Organizace pro hospodářskou Organisation for Economic 

spolupráci a rozvoj             Co-operation and  

    Development 

UNDP   Rozvojový program OSN  United Nations Develompent 

        Programme 

UNESCO  Organizace spojených národů United Nations Educational, 

   pro vzdělání, vědu a kulturu   Scientific and Cultural 

        Organization 

USA   Spojené státy americké  United States of America 

USD                           Americký dolar   United States Dollars 
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