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1 Úvod 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

Jan Amos Komenský 

Rozhodnutí dospívajícího člověka, zda se vzdělávat a zvýšit svou kvalifikaci pro 

budoucí zaměstnání, nebo nastoupit do zaměstnání a učit se novým poznatkům v praxi, 

může mít mnoho pro, ale i proti. Vzdělávací proces stojí úsilí, píli a cílevědomost, ale 

taktéž ochotu oddálit ekonomicky aktivní věk na dobu po získání vysokoškolského titulu.  

Vlivem hospodářské krize došlo na světových burzách k poklesu hodnoty akcií, 

došlo ke snížení cen nemovitostí či automobilů. Trvalou hodnotou však zůstávají znalosti 

a dovednosti každého z nás. Investice do vzdělání je tak tou nejlepší a nejvýhodnější 

investicí a právě v současné době to platí dvojnásob. Ale za jak dlouhou dobu pocítí 

absolventi vysokých škol, že investice v podobě vysokoškolského vzdělání byla opravdu 

výhodou? Za jak dlouho se nám tato investice vrátí? Toto téma je v dnešní době velice 

aktuální, a to jak z důvodů výhledu zavedení školného pro veřejné školy, tak z důvodu 

narůstajícího počtu vysokoškolsky vzdělaných jedinců, čímž se nabízí otázky uplatnění 

absolventů vysokých škol. 

Nelze však opomenout pozitiva, která vysokoškolské vzdělání přináší, a to jak 

z pohledu samotného jedince, tak pro celou společnost. Mezi nejvýznamnější pozitiva pro 

vysokoškolsky vzdělaného jedince patří bezesporu vyšší příjmy, snížené riziko 

nezaměstnanosti, lepší společenské postavení nebo taky zajištění kvalitnějších podmínek 

pro výchovu potomků.  

Z pohledu přínosů pro společnost pak vysokoškolské vzdělání přináší vyšší vybrané 

daně z vyšších příjmů, možnost vyšší spotřeby, nižší náklady státu na podporu 

v nezaměstnanosti, zvýšena politická nebo kulturní aktivita, to vše jsou pozitivní faktory 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, které ovlivňují chod ekonomiky státu. 

Primárním cílem diplomové práce je prokázat pozitivní vliv investic do lidského 

kapitálu na budoucí finanční příjmy. A nejen na peněžní příjmy, ale také na příjmy 

nepeněžní. Tato hypotéza o vztahu lidského kapitálu a formy příjmu, bude zkoumána ve 

vlastním kvalitativním výzkumu formou případové studie. Sekundárním cílem je zhodnotit 
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individuální míru návratnosti investice do terciárního vzdělání na záměrně vybraných 

respondentech a také analyzovat náklady a výnosy související se studiem na vysoké škole. 

Pro odhad míry návratnosti budou zvoleny metody hodnotící rentabilitu terciárního 

vzdělání, jako např. metoda čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento, míra 

návratnosti nebo prostá či diskontovaná doba návratnosti.  

Celá práce je rozdělena do pěti kapitol včetně závěru. Druhá kapitola diplomové 

práce má za úkol seznámit čtenáře s tématikou lidského kapitálu a investic do vzdělání. 

Zde je uveden přehled současných definic a názorů na lidský kapitál, na základě kterého se 

vůbec návratnost investice do vysokoškolského vzdělání odhaduje. K tomu neoddělitelně 

patří kritika teorie investic do lidského kapitálu, ale i jeho přínosy, které taktéž budou 

popsány v této kapitole. Na závěr kapitoly budou uvedeny motivy vedoucí k investování 

do lidského kapitálu.  

Třetí kapitola shrnuje dosavadní empirický výzkum lidského kapitálu. Po 

zohlednění všech poznatků a přístupů k měření lidského kapitálu jsou konkrétně vymezeny 

vlastní přístupy měření, včetně metodiky, datové základny a modelů. 

Čtvrtá kapitola, čili praktická část diplomové práce, je analýzou nákladů a výnosů 

spojených se studiem na vysoké škole. Zde bude proveden rozbor případové studie. 

V závěru je zhodnocení výsledků analýzy a shrnutí celé práce.  
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2 Investice do vzdělání 

Přestože první zmínky o tom, že vzdělání může být určitou formou investice, která 

zvyšuje produktivní schopnosti a dovednosti osob a následně také jejich celoživotní 

příjmy, byly prezentovány již v 18. století v době Adama Smithe, dlouhou dobu však 

nebyla této problematice věnována téměř žádná pozornost. Nová forma kapitálu, lidský 

kapitál, tak nachází své místo v rámci ekonomické vědy až na sklonku 40. let 20. století 

mezi členy neoklasické školy, tzv. Chicagské školy. Lidský kapitál se objevuje v  analýze 

národních účtů Spojených států u autorů Friedmana a Simona nazvané Income from 

Independent Professional Practise. Lidský kapitál je v ní prezentován jako jeden z hlavních 

důvodů rozdílné výše příjmů u různých zkoumaných profesí. Ve svých pozdějších 

myšlenkách navazoval Friedman na první teorie Beckera, který celému světu ukázal 

skutečný význam lidského kapitálu v ekonomii (Kameníček, 2012).  

2.1 Lidský kapitál 

Dnes již na světě existuje nepřeberné množství definicí lidského kapitálu. Cílem 

práce není vypisovat seznam všech jednotlivých definic, ale na základě nejčastěji 

používaných ukázat některé společné prvky, nebo rozdílné pohledy jednotlivých autorů. 

Pojem lidský kapitál se stal podle OECD (2001) předmětem zájmu již v době 

Adama Smithe, v jeho díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Nejprve Adam 

Smith a později např. Karl Marx, s dílem Kapitál, začali do svých ekonomických teorií 

promítat fakt, že mezi výrobní faktory patří také znalosti a zručnosti vlastněné určitou 

osobou. 

Konkrétní vymezení pojmu lidský kapitál se často přisuzuje autorům Chicagské 

ekonomické školy, konkr. Gary S. Beckerovi a Jacobu Mincerovi. V dnešní době je podle 

Kameníčka (2012) obecně přijímána právě Beckerova definice, ve které říká, že lidský 

kapitál jsou schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti 

uplatnit. Tato definice se dá považovat za základní kámen teorie lidského kapitálu.  

Následně docházelo ke zpřesňování a rozšiřování pojetí lidského kapitálu. Jedním 

z autorů, kteří se touto problematikou zabývali, byl podle Mazoucha a Fischera (2011) 

i Pierre Bourdieu, který definoval lidský kapitál jako jakoukoli kapacitu schopnou 
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produkovat zisk a reprodukovat sama sebe ve stejné či rozšířené podobě, schopnou nejen 

akumulace, ale i směny, konverze a rozšířené produkce. 

Postupem času začal být lidský kapitál podle Mazoucha a Fischera (2011) 

rozdělován na dvě části, které spolu sice úzce souvisí, ale lze je od sebe jednoznačně 

odlišit. Na jedné straně hovoří o základním lidském kapitálu, který zahrnuje produktivní 

schopnosti a vlastnosti (fyzickou sílu, řemeslné dovednosti, analytické myšlení apod.) a na 

straně druhé hovoříme o tzv. širším lidském kapitálu, který umožňuje uplatňovat uvedené 

složky kapitálu základního. 

V České republice bývá lidský kapitál často definován jako zásoby znalostí 

a dovedností vlastněny pracovní silou, které jsou výsledkem vzdělání a praxe, a které 

pracovní sílu zhodnocují. V hodnocení rozvoje lidského kapitálu se velmi intenzivně také 

věnuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoji (OECD), která každý rok vydává 

studii o stavu a rozvoji lidského kapitálu nazvanou Education at a Glance (MŠMT, 2013). 

V této souvislosti i OECD vymezila pojem lidský kapitál, přičemž za něj považuje 

znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadňují vytváření osobního, 

sociálního a ekonomického blaha. 

Jedním z nejznámějších českých autorů zabývajících se problematikou lidského 

kapitálu je Jiří Kameníček (2012). Jeho prezentace lidského kapitálu je velmi široká 

a v mnoha ohledech se odlišuje od jiných autorů. Veškeré věci, které jakkoliv souvisí se 

vzděláním, ale i psychickým a fyzickým rozvojem člověka, je dle něj lidským kapitálem. 

Vzděláním pro něj není jen školou nebo praxí nabyté zkušenosti a vědomosti, ale také 

vzdělání kulturní, sociální, sebeovládání a spokojenost, fyzický, ale psychický pocit 

naplnění blahobytu aj. Kromě klasických složek vzdělávání řadí pod lidský kapitál také 

vzdělávací kurzy (jako výpočetní techniku, jazyky, rekvalifikace), ale taky výdaje na 

zdraví. Zajímavá je rovněž skutečnost, že lidským kapitálem je nazývána jakákoliv činnost, 

která zvyšuje, nejen materiální, blahobyt člověka. 

Z výše uvedených definic lidského kapitálu lze vypozorovat společné prvky. 

Zvyšování lidského kapitálu je v podstatě nikdy nekončícím procesem, který začíná 

narozením člověka a končí jeho smrtí. Hlavně Becker si podle Kameníčka (2012) všímal, 

že k ukládání základního lidského kapitálu dochází v raném věku v okolí rodiny. Rodiče 

jsou ti, kteří utvářejí svým dětem představy o životě, jejich hodnoty a postoje a zásadně 
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ovlivňují jeho rozvoj a vzdělávání. V průběhu života pak hrají roli formální vzdělávací 

instituce, které pomáhají vytvářet lidský kapitál, stejně jako samotný výkon práce nebo 

různé druhy výcviku v zaměstnání. Výše zmíněné teorie stojí na základě, že úroveň 

lidského kapitálu se s časem a věkem člověka zvyšuje, neboť dochází k jeho rozvoji, ať již 

aktivním učením a čerpáním zkušeností, nebo způsobem pasivním. 

To, čím je lidský kapitál tak odlišným od klasických forem kapitálu, jsou podle 

Kubátové (2003) právě jeho specifické vlastnosti. Je spjatý s člověkem a nelze jej převádět 

mezi ostatními, je to nehmotné aktivum, které nelze spotřebovávat a je velmi málo 

likvidní.  

Neoddělitelnost lidského kapitálu od svého nositele, způsobuje problém s přenosem 

lidského kapitálu mezi jednotlivými členy společnosti. Zároveň je problémem a překážkou 

pro firmy, které by rády realizovaly přenos zkušeností, dovedností, znalostí více 

z kvalifikovaných pracovníků na druhé. Na opačnou stranu tato vlastnost poskytuje 

pracovníkům unikátní pozici na pracovním trhu. 

Jako nehmotné aktivum představuje lidský kapitál nepeněžní majetek, jehož 

podstatnými vlastnostmi je jeho neviditelnost, tedy nemožnost jej uchopit nebo jej fyzicky 

měřit. Právě znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou jednou ze skupin nehmotného 

majetku, které přímo ovlivňují efektivitu a produktivitu organizace. 

Lidský kapitál patří k nejméně likvidním aktivům v ekonomickém životě. Jeho 

likvidita je velmi omezená, protože investice vložené do něj nejde směnit zpět, ani tento 

druh kapitálu nelze prodat. Jedinou možností vedoucí ke zpeněžení lidského kapitálu je 

pronajmout jej, neboli uzavřít smlouvu či dohodu o využití lidského kapitálu.  

Z těchto základních charakteristik vyplývá značná variabilita a nestálost lidského 

kapitálu jako výrobního faktoru. Ve společnosti vzniká dle Kubátové (2003) potřeba 

efektivním způsobem lidský kapitál využívat, dále rozvíjet a řídit, a to ve prospěch jak 

nositele (pracovníka), tak i společnosti, která jej pronajala jako výrobní faktor. Pouze při 

oboustranně výhodném, či přijatelném, vztahu může dojít k maximálnímu využití lidského 

kapitálu a zvyšování hospodářské výkonnosti. 
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2.1.1 Lidský potenciál 

Podobnou, a tím pádem i občas s lidským kapitálem zaměňovanou veličinou, bývá 

lidský potenciál. Jedná se o strukturovaný soubor předpokladů člověka k výkonu činností. 

Složky lidského potenciálu bývají podle Stýbla (2001) členěny následovně: zdatnostní, 

kvalifikační, hodnotově orientační, socializační, kreativní. Kvalita a kvantita lidského 

potenciálu bývá označována za primární složku společenského bohatství. Teorie lidského 

potenciálu nabízí celkový pohled na lidské zdroje. Pojímá lidský potenciál jako 

předpoklady člověka k činnostem, které realizuje ve všech svých základních sociálně 

ekonomických funkcích, tedy funkci občana, člena rodiny, pracovníka, spotřebitele 

i vlastníka. 

V rámci teorie lidského potenciálu jsou podle Kameníčka (2012) rozeznávány tyto 

složky: 

• potenciál zdraví, 

• potenciál poznatkový a dovednostní, 

• potenciál hodnotově orientační, který se projevuje škálou přijatých hodnot 

jednotlivce i celé společnosti, 

• potenciál sociálně participační, který je určen mírou ochoty jednotlivce podílet se 

na řešení úkolů a problémů jedince druhého i sociálních skupin, do nichž jedinec 

může i nemusí patřit, 

• potenciál individuálně integrativní a regulační, též potenciál volný, který se 

projevuje mírou schopností ovládat sám sebe, 

• potenciál tvůrčí, který je určen mírou schopnosti nacházet účinnější způsoby 

uspokojení potřeb. 

Stýblo (2001) dále uvádí příčiny růstu významu kvality lidského potenciálu: 

• postupně se vyčerpávají přírodní zdroje. Narůstá vliv technologického pokroku na 

způsob uspokojování potřeb, což vyvolává stále větší nároky na kvalitu lidského 

potenciálu jak u výrobců, tak u spotřebitelů, 

• prohlubující se všechny formy dělby práce, přinášející s sebou i všechny formy 

integrace, které jsou velmi náročné na kvalitu lidského potenciálu každého člověka, 

• rozvíjí se demokratické formy politického uspořádání států i integrací. Účinnost 

demokracie je v přímé úměře ke kvalitě lidského potenciálu. 
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2.1.2 Lidské zdroje 

Další pojem, který také bývá nepřesně pojímán nebo často zaměňován s lidským 

kapitálem, jsou lidské zdroje. V mnoha případech je podle Kotýnkové (2003) jeho 

definování omezeno pouze na vnímání lidských zdrojů jako pracovní součást lidských 

aktivit, které je třeba dále rozvíjet. Lidské zdroje jsou součástí řady vědních oborů jako 

sociologie, psychologie, ale taky praktických oborů jako personalistika či management. 

Nejsou tak hlavním zaměřením některého vědního odvětví.  

Kotýnková (2003) uvádí, že lidské zdroje jsou veskrze praktickou otázkou a slouží 

ke zvýšení účinnosti zdrojů ostatních. Při snaze o komplexní pochopení pojmu lidské 

zdroje, jej lze charakterizovat jako souhrn vlastností, znalostí a dovedností lidí, jejich 

fyzických (zdraví, kondice) a psychických charakteristik. Problémem zůstává, že z definice 

není zřejmé, jakými konkrétními veličinami lze lidské zdroje popsat. Kotýnková (2003) 

dále uvádí jeden z možných přístupů. Vymezuje roli lidských zdrojů jako všeobecně 

přijímaný rozhodující faktor rozvoje společnosti, jehož kvalita je důležitá zejména se 

zvyšující se úlohou znalostí a dovedností. Přestože se zde odkazuje na lidské zdroje spíše 

z pohledu uplatnění na moderním, měnícím se trhu práce, lze z ní získat přehled o tom, 

které veličiny a ukazatele umožní vyjádřit lidské zdroje. Jedná se zejména o následující 

čtyři okruhy: 

• kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, 

• účast na vzdělávání, 

• výdaje na vzdělávání, 

• lidské zdroje pro rozvoj technologií. 

Zatímco první skupina ukazatelů se soustředí na kvalitu lidských zdrojů, druhá 

a třetí skupina se zabývá nejvýznamnějším faktorem ovlivňující tuto kvalitu, tedy účast 

a výdaje na vzdělávání. Poslední skupina ukazatelů postihuje potenciál lidských zdrojů, 

který je rozhodující z hlediska technického pokroku. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že lidské zdroje jakoby zastřešují oba zmíněné 

termíny, tedy lidský potenciál a lidský kapitál. Lidské zdroje lze tedy chápat jako 

východisko, faktor nebo vstup, který jedinci, tedy i celá společnost, mohou využívat 

a rozvíjet. 
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2.2 Investice do lidského kapitálu 

Pod pojmem investice do lidského kapitálu je nutno zahrnout minimálně investice 

do rozvoje mentálních schopností lidí, včetně jejich zdraví a fyzické zdatnosti. Samotné 

vzdělávání je podle Valenčíka (2005) nejen pojmem, ale i procesem výrazně širším, než 

profesní příprava či studium zaměřené na získání příslušné odborné kvalifikace. Je nutno 

pod něj zahrnout kromě odborné profesní přípravy i aktivity směřující k rozvoji klíčových 

kompetencí, sdílení hodnotových orientací přispívající k integritě osobnosti. 

Kubátová (2003) uvádí, že během 90. let 20. století začali být pracovníci 

považováni za samostatné nezávislé investory svého lidského kapitálu, kteří se samostatně 

rozhodují zda, nakolik a v čí prospěch, se budou pracovně angažovat. Jsou jako nezávislí 

investoři lidského kapitálu, kteří vkládají čas, talent, úsilí a energii na rozvoj své osobnosti. 

Byl tak završen posun od nahlížení na pracovníky jako nákladovou kategorii přes aktiva po 

lidský kapitál. Potencionální zaměstnanci nenabízí na trhu práce pouze své odborné 

(profesní) znalosti a dovednosti, ale i své fyzické a psychické dispozice, nejen schopnost 

tyto získané znalosti a dovednosti uplatnit, ale i svůj znalostní a dovednostní fond 

doplňovat. Oblast vzdělávání je oblastí, kde se formuje komplexní integrita lidské 

osobnosti, vytváří se předpoklady pro sdílení hodnotové orientace a identifikace 

s příslušnou sociální skupinou či vrstvou. 

Sledování lidského kapitálu jako klíčového faktoru je věnována v odborné literatuře 

velká pozornost. Ekonomové trhu práce se ve svém zkoumání koncentrují na vliv vzdělání 

a znalostí na individuální mzdy a také na potenciální páky ekonomického růstu, 

produktivity, vyšší zaměstnanosti a konkurenceschopnosti firem. 

2.2.1 Celoživotní vzdělávání 

Svůj lidský kapitál si každý jedinec rozšiřuje v průběhu celoživotního vzdělání. 

Toto vzdělání lze dle Němce (2002) rozdělit na vzdělání dosažené před vstupem na 

pracovní trh. Tím je myšleno počáteční vzdělání, a vzdělání následné, tedy vzdělání, které 

člověk získá v průběhu pracovní činnosti. 

Počáteční vzdělání 

Jak uvádí Němec (2002), mezi počáteční vzdělání je možno zařadit předškolní 

vzdělání, které je v ČR obstaráváno mateřskými školami. Dále zde patří základní vzdělání, 

středoškolské vzdělání, které lze zakončit jednak výučním listem nebo maturitním 
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vysvědčením. Nejvyšším stupněm počátečního vzdělání je označováno vzdělání terciární, 

kterého lze dosáhnout absolvováním vyšší odborné školy, nebo vysoké školy. 

Následné vzdělání 

Další vzdělání je popisováno podle Němce (2002) jako vzdělání dospělých lidí, 

které se uskutečňuje v různých podobách, různými organizacemi a za různým účelem. 

Rozdílem od počátečního vzdělání je různorodost tohoto. Projevuje se jak z hlediska lidí, 

kteří se chtějí vzdělávat, tak i z hlediska poskytovatelů vzdělání, různí se také cíle, obsah 

a metody vzdělávání. Avšak hlavním rozdílem je forma financování dalšího vzdělání. 

Zdrojem financování může být v tomto případě například zaměstnavatel, odbory, profesní 

organizace, ale v neposlední řadě, sám jedinec. 

2.2.2 Přínos pro jednotlivce 

Akumulace lidského kapitálu je podle Kotýnkové (2003) chápána, jako investiční 

rozhodnutí, kdy se jednotlivec částečně vzdává příjmu během období vzdělávání a školení 

v zájmu budoucích vyšších výdělků. Jednotlivec další vzdělávání podstoupí pouze v tom 

případě, pokud jsou výdaje v budoucnu kompenzovány vyššími výdělky. Je velmi složité 

měřit dopad vzdělávání a pracovního výcviku na výdělky. Nejdiskutovanějším problémem 

je, zda vyšší výdělky, které jsou pozorovány u více vzdělaných pracovníků, jsou 

způsobeny tím, že toto vzdělání a výcvik absolvovali, nebo zda si jednotlivci s vyšší 

výdělečnou schopností volí účast na vzdělávání či školení. V souvislosti s návratnosti 

vzdělávání se podle Kubátové (2003) dospělo k závěru, že vzdělání svědčí o významné 

výhodě v podobě platového ohodnocení. Lépe vzdělaní pracovníci jsou více zdatní 

v reakcích na technologické změny a tím pádem jsou více produktivní, než méně vzdělaní 

pracovníci. Empirický výzkum taktéž ukázal, že dosažené vzdělání ovlivňují faktory, jako 

schopnosti jedince v raném dětství, rodinné zázemí (příjmy a vzdělání rodičů, počet 

sourozenců) a lokální prostředí (místní trh práce, kvalita vzdělávacích institucí). 

Investice do lidského kapitálu má, jak uvádí Kotýnková (2003), vliv na růst 

firemního statusu zaměstnance, na pokles fluktuace zaměstnanců, snížení jejich 

nezaměstnanosti a méně častou změnu zaměstnavatele. V dnešní době je třeba na 

vzdělávání pohlížet jako na pojistku. Kdo nemá vzdělání, tak se propadá níže na 

společenském žebříčku, je postižen vyšší nezaměstnaností a má v celkově v životě méně 



 
 

- 14 - 
 

voleb. Je proto třeba klást důraz na to, že vzdělávání člověku zajišťuje šanci na lepší práci, 

slušný příjem a vyšší společenský status.  

2.2.3 Přínos pro zaměstnavatele 

V ekonomické perspektivě jsou získaní jedincovy schopnosti a dovednosti ve formě 

vzdělání považovány za páky ekonomického růstu, produktivity, zaměstnanosti 

a konkurenceschopnosti (Valenčík, 2005). Zaměstnavatelé dotují výcvik svých 

zaměstnanců ve víře, že dosáhnou vyšší produktivity, konkurenceschopnosti a taktéž 

vyššího zisku v budoucnosti. Zvyšování vzdělávání, ať už jsou realizovány jakkoliv, jsou 

perspektivní cestou k dosažení růstu produktivity, míry inovací a růstu 

konkurenceschopnosti. Úspěšnost organizací je životně závislá na kvalitním lidském 

kapitálu. Není vůbec jednoduché určit či změřit, jaký efekt vzdělání firmě přináší. V první 

řadě je velmi obtížné získat dostupná data týkající se firemní produktivity, 

konkurenceschopnosti a dokonce i zisku. Navíc je pro firmu složité rozlišit, která školení 

spadají do skupiny všeobecných, a která do skupiny specifických, a jak se na nákladech na 

vzdělávání podílí zaměstnanec, a jak firma. Existují však studie, zabývající se touto 

problematikou, které se pokouší určit vliv výcviku a rozvoje zaměstnanců na výkon 

společnosti. Všechny studie prováděné Národním institutem pro ekonomický a sociální 

výzkum, např. jak uvádí Forth (2014) nebo Nathan (2013), se shodly na tom, že vyšší 

průměr produktivity podniku je připisován lepším dovednostem a znalostem jeho pracovní 

síly. Více vzdělaní zaměstnanci se navíc rychleji a efektivněji adaptovali na nové úkoly 

a technologie, ale současně se stali i novým zdrojem inovace. 

2.2.4 Přínos pro ekonomiku 

Firemní vzdělávání a výcvik má i svůj přínos pro ekonomiku státu. V prvé řadě stát 

disponuje vzdělanou a gramotnou populací. Vzdělání a výcvik měly taktéž vliv na 

produktivitu zaměstnance samotného a mohlo ovlivnit i ty, co jsou s pracovníkem 

v přímém pracovním kontaktu či kolektivu. Kubátová (2003) se domnívá, že vzdělání 

ovlivňuje i růst hrubého domácího produktu. Domnívá se, že vzdělání, pracovní výcvik 

a lidské dovednosti mají vliv na externality, jako jsou zdraví, kriminalita, rodičovství, 

sociální a politická participace. Všechny zmíněné externality ovlivňují ekonomickou 

prosperitu země. Nelze však změřit přispění vzdělání, výcviku, dovedností a kompetencí 

k ekonomickému růstu, produktivitě a zaměstnanosti. Ekonomický užitek je generován 

mnohými faktory a vzdělání a výcvik jsou jedny z nich. Tato tvrzení ovšem nelze 
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jednoznačně dokázat, protože vědci se stále potýkají s nedostatkem potřebných 

a odpovídajících dat. Schopnosti, dovednost a kompetence, získané díky vzdělání 

a výcviku, jsou pouze částečně viditelné a měřitelné. Mnoho pracovních dovedností je 

získáno skrze učení, které se děje ve vzdělávací instituci, na pracovišti, doma nebo v jiném 

prostředí a je velmi obtížné změřit ekonomický přínos. 

2.3 Náklady a výnosy investice do lidského kapitálu 

V následujících řádcích budou popsány náklady a výnosy, které jsou spojeny 

s investicemi do vzdělání. Náklady jsou dle Kameníčka (2012) investicemi přímými nebo 

nepřímými. U výnosů pak hovoří o jejich formě, a sice jako peněžní nebo nepeněžní. 

2.3.1 Náklady na investici do vzdělání 

Jako první budou charakterizovány náklady přímé, ty jsou v případě vzdělání 

náklady, které jedinec reálně vynaloží na studium. Mezi tyto náklady podle 

Kameníčka (2012) patří finanční prostředky vynaložené na nákup studijních pomůcek, 

učebnic, knih, dále pak placení školného a všech poplatků spojených se studiem, jako je 

doprava nebo ubytování. Tyto náklady jsou spjaty pouze s konkrétním jedincem, který je 

příjemcem vzdělání. Následuje-li tento proces jedince od útlého věku bezprostředně po 

sobě, je předpokladem, že na pokrytí nákladů nebude mít dostatek finančních prostředku. 

Tyto náklady pak musí vynaložit např. rodina nebo zaměstnavatel. V dnešní době jsou 

však rozšířené, a od bank lépe dostupné, studentské půjčky. 

Druhou skupinou nákladů na vzdělání Kameníček (2012) uvádí náklady nepřímé. 

Ty uvažují nad náklady obětované příležitosti. Náklady, které nejsou reálně vynaložené, 

ale představují pro účastníka vzdělávacího procesu sumu ušlých příjmů, které by získal 

v případě, kdy by místo studia věnoval svůj čas produktivní, finančně oceněné činnosti. 

Pro studenta vysoké školy to jsou tedy ušlé příjmy, které by získal, kdyby jako student 

střední školy vstoupil na pracovní trh bez vysokoškolského studia. Ovšem tyto náklady na 

investici se berou v úvahu pouze v případě, kdy student může vykonávat práci na finančně 

oceněné pracovní pozici. Výše investic do lidského kapitálu jsou u mladých lidí relativně 

nízké, jelikož cena času se s odpracovanými roky zvyšuje. 

Na tomto místě se však nesmí opomenout na utopené náklady. Jsou to náklady 

spojené se studiem, jako například finanční prostředky určené na ubytování a stravování. 

Tyto peněžní prostředky jsou sice reálně spotřebované, ale nesouvisí s přímými náklady na 
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studium, jelikož by museli být vynaloženy i v případě, že by jedinec nestudoval a místo 

toho by vykonával produktivní činnost. 

2.3.2 Výnosy investice do vzdělání 

Výše je uvedeno, že výnosy z investice do vzdělání se mohou z pohledu jednotlivce 

rozdělit na finanční a nefinanční. Avšak dále se podle Brožové (2006) dají rozdělit 

z pohledu přímého a nepřímého užitku. 

Soukromé finanční výnosy z investice  

Rozhodnutí investovat do lidského kapitálu obvykle nese očekávání budoucích 

vyšších výdělků, než v případě nerealizování vzdělávacího procesu. Účastník terciárního 

vzdělání podle Brožové (2006) předpokládá, že výhoda vyššího výdělku ho bude provázet 

po celou dobu jeho produktivního života. Absolvent vysoké školy poté nabízí na trhu 

pracovních příležitostí kvalifikovanější schopnosti a také vyšší lidský kapitál. Lze tedy 

odvodit předpoklad, že čím vyšší má jedinec dosažené vzdělání, tím lepší pracovní místo 

by měl získat a tím i vyšší by měl mít finanční ohodnocení za tuto pozici. 

Soukromé nefinanční výnosy z investice 

Mimo předpoklady finančních výnosů pro absolventa vysoké školy, bývá obvyklé, 

jak uvádí Brožová (2006), předpokládat lepší pracovní místo, než v případě absolventa 

střední školy. Očekávané je i lepší pracovní prostředí a vyšší společenské postavení. 

S lepším pracovním místem také souvisí lepší pracovní prostředí, osobní pocit uspokojení 

z práce, psychické zdraví, a v neposlední řadě také lepší fyzické zdraví. Vzdělanější lidé se 

častěji dostávají do společnosti stejně, ale i více vzdělaných lidí. Tito jim poté mohou 

nabídnout další rozvoj své osobnosti a jiné možnosti vedoucí k umístění na vyšším stupni 

společenského žebříčku. 

Přímý užitek pro společnost 

Jak již bylo popsáno výše, nesmí se opomenout fakt, že investice do lidského 

kapitálu má příznivý vliv také na celou společnost. Přímým výnosem pro společnost je dle 

Kameníčka (2012) skutečnost, že díky vyššímu vzdělání se zvýší lidský kapitál a lidé 

dostávají vyšší mzdy. Následně se zvýší i zdanitelný základ, a tedy i příjem z daní. Spolu 

s tím souvisí snížení transferových plateb, které v případě vyššího vzdělání nebude třeba 

vynakládat. Absolvent vysoké školy je schopen si lépe najít zaměstnání, a tudíž není 
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potřeba vynaložit peníze na podporu v nezaměstnanosti. Z výše uvedeného vyplývá, že 

i samotná míra nezaměstnanosti by se měla snížit. 

Nepřímý užitek pro společnost 

Mezi nepřímé vlivy, které ovlivňují společnost v rámci investování do 

vysokoškolského vzdělání, patří podle Kameníčka (2012) například zdravější populace, 

nižší kriminalita, lepší soudržnost a ekonomický růst. Nižší kriminalitu lze zdůvodnit 

skutečností, že lidé se chovají racionálně a případná ztráta dobře placeného zaměstnání je 

pro ně vyšší, než příjmy ze zamýšlené trestné činnosti. Stejný princip se dá předpokládat 

i pro další užitek, a sice zdravější populaci. Předpokladem zůstává, že člověk s vyšším 

vzděláním je také příjemcem vyšší mzdy a dá se předpokládat, že se bude více starat o své 

zdraví, protože v případě nemoci by pro něj byly ztráty příjmů ze zaměstnání mnohem 

vyšší, než pro méně vzdělaného člověka, u kterého je předpoklad nižší platové ohodnocení. 

Výše uvedené skutečnosti, lze shrnout do následující tabulky 2.1.  

Tabulka 2.1: Náklady a výnosy spojené s investicí do lidského kapitálu  

Zdroj: Brožová (2006), vlastní zpracování 
 

2.4 Motivy vedoucí k investování do lidského kapitálu 

V dalších řádcích práce budou popsány jednotlivé motivy, které nejvýrazněji 

ovlivňují uchazeče o terciární vzdělání.  

Mzdová diference 

Motivy investovat do vzdělávacího procesu mohou být podle Brožové (2006) 

rozdíly mezi příjmy absolventa střední školy a absolventa školy vysoké. Motiv spočívá ve 

velikosti rozdílu, tedy o kolik vyšší je příjem vysokoškolsky vzdělaného člověka, než 

příjem jedince, který absolvoval nižší stupeň vzdělání. Čím větší je tato diference, tím více 

také motiv působí na investiční rozhodnutí. Pokud se ale počet studentů na vysokých 
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školách zvýší, dojde i k navýšení nabídky práce absolventů vysokých škol a automaticky 

tím poklesne úroveň jejich mezd. 

Nákladovost investice 

Významným podnětem k uskutečnění investice do lidského kapitálu jsou dle 

Brožové (2006) náklady potřebné k investici. Platí pravidlo, že čím nižší jsou náklady na 

vzdělání, tím vyšší jsou předpokládané budoucí výnosy z investice. Tzn., že o to větší je 

motivace pro uskutečnění vzdělávacího procesu. Zde lze najít odůvodnění, proč je výhodné 

investovat do vzdělání v nižším věku. Pokud je předpokladem, že výdělky jedince rostou 

s časem, je patrné, že u starších osob budou výdělky vyšší a tím pádem budou vyšší 

i náklady obětované příležitosti v případě, kdy by se starší jedinec rozhodl zanechat 

výdělečné činnosti a věnoval se studiu. Naproti tomu u mladých lidí, jsou tyto oportunitní 

náklady nižší. 

Doba, po kterou je schopen investor kumulovat výnosy z investice 

Becker (1993) uvádí, že tato skutečnost souvisí s vyšší průměrnou délkou života, 

zejména potom s prodlužováním produktivní fáze života, tedy dobou, po kterou je člověk 

ekonomicky aktivní. Snižováním úmrtnosti a nemocnosti se zvyšuje míra výnosů z investic 

do lidského kapitálu. Z doby, po kterou je schopen investor kumulovat výnosy z investice 

také vyplývá, že vyšší motivaci k investici do lidského kapitálu mají lidé nižšího věku, 

protože mohou výnosy z investice získat po delší dobu. 

Vliv okolí investora 

Nezanedbatelným faktorem, který působí na rozhodování investora, je podle 

Kameníčka (2012) také jeho okolí. V situaci, kdy většina lidí z rodiny jedince investuje do 

vzdělání, může to sám jedinec vnímat jako motiv jednat stejně a investovat také. 

V případě, že by neinvestoval, mohl by pociťovat zaostávání oproti okolí a jeho životní 

úroveň by se dostala pod průměr jeho blízkých, jak z hlediska společenského postavení, 

tak z pohledu finančních a nefinančních výnosů.  

Vliv rodiny 

Nejvíce to platí ve vztahu rodičů a jejich dětí, který má vliv na znalosti, návyky 

i dovednosti. Brožová (2006) uvádí, že pokud rodina ovlivňuje své děti ve větší a lepší 
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míře, získávají pak tyto děti více znalostí a dovedností., než stejně staré děti, které nemají 

takovéto rodinné zázemí a vedení. Jsou-li rodiče vysokoškolsky vzdělaní, častěji také 

posílají své děti do terciárního vzdělání. To může být z různých důvodů. Na jedné straně to 

může být díky tomu, že rodiče s vysokoškolským diplomem disponují vyšším lidským 

kapitálem a s tím souvisejícími vyššími finančními příjmy a taky pak neustále svým dětem 

ukazují, jak je pro budoucnost důležité vzdělávat se a mnou ovlivňovat na jaké úrovni, 

a jak široce, budou děti vzdělávány. Díky vyšší mzdě mohou bez větších problémů 

financovat studium svých dětí, kterým tímto problém s přímými náklady na investici 

odpadá. Z jiného pohledu vysokoškolsky vzdělaní rodiče si sami prošli vzdělávacím 

procesem a osobně vnímají výnosy z toho plynoucí. Díky tomu motivují své děti 

k dosažení vyššího stupně vzdělání. V neposlední řadě zde stojí i vrozené vlastnosti, které 

jsou přenášeny z generace na generaci. To znamená, že vzdělání rodičů zanechává v dětech 

nesmazatelnou stopu a rodičovské chování a jejich vliv na děti utváří standardy chování 

dětí, které budou později uplatňovat ve všech oblastech svého života.  

Nejistota a riziko 

Na investice mohou mít motivy vliv nejen v kladném, ale i v záporném slova 

smyslu. V případě záporného vlivu jsou podle Kameníčka (2012) motivy spíše odrazujícím 

faktorem. K těmto faktorům souvisí specifické vlastnosti lidského kapitálu. K takovým 

faktorům například patří fakt, že lidský kapitál je nejméně likvidní aktivum a nelze ho 

směnit ani prodat. Je nutné vzít také v úvahu, že v případě uskutečnění investice jsou 

výnosy, které jsme očekávali, ve skutečnosti jiné, což lze vysvětlovat nejistými faktory. 

Mezi tyto faktory patří délka života, protože lidé si nemohou být jistí, jak dlouho budou 

schopni získávat výnosy své investice, tedy jak dlouho budou ekonomicky aktivní. Mezi 

další faktory nejistoty patří skutečnost, že lidé si nejsou jisti svými dovednostmi. Tento 

faktor se nejčastěji vyskytuje u mladých lidí, kteří se často podceňují. Dalším odrazujícím 

faktorem působícím na investici do vzdělání může být riziko nezaměstnanosti po 

absolvování vzdělávacího procesu. Ve srovnání je míra nezaměstnanosti v porovnání 

s absolventy středoškolského vzdělání u absolventů VŠ nižší, avšak existuje a vyvíjí se 

rostoucím tempem. Je to dáno tím, že roste počet absolventů vysokých škol. Vzdělávací 

proces je „běh na dlouhou trať“ s nejistým výsledkem. Což znamená, že není pravidlem, 

aby každý kdo nastoupil na vysokou školu, vyšel za tři, popř. pět, let s vysokoškolským 

diplomem. Dalším odrazujícím faktorem je tedy riziko neabsolvování vysoké školy.  
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2.5 Kritika teorie lidského kapitálu 

Teorie lidského kapitálu se v posledních letech stala základnou pro široký záběr 

vědeckého bádání, ale podobně jako jiné teorie není ani tato všeobecně přijímána bez 

kritiky. Všeobecně se dle Kadeřábkové (2005) ekonomové shodují na tom, že mezi 

kvalifikací a příjmem existuje pozitivní korelace, tedy že čím vyšší má člověk kvalifikaci, 

tím vyšší výdělky by měl dostávat. Kritici apelují na fakt, že teorie lidského kapitálu není 

jediným způsobem, jak vysvětlit pozitivní vztah mezi kvalifikací a příjmy. Avšak 

předmětem sporu zůstává to, co je možnou příčinou tohoto vztahu. Nastává tedy otázky, 

zda jsou to skutečně dosažené vzdělání a kvalifikace, které zvyšují produktivitu práce. 

Díky tomu se teorie lidského kapitálu vystavuje různým kritikám, na jejichž základě 

Kadeřábková (2005) vybudovala alternativní hypotézy. 

2.5.1 Měření investic do lidského kapitálu 

Kritika problematiky měření investic do lidského kapitálu je postavena na rozlišení 

různých výdajů vynaložených v průběhu získávání vzdělání či kvalifikace a jejich efektů, 

jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. Kritici si všímají nutnosti rozlišit spotřební výdaje 

od investičních výdajů do vzdělání. Je to z toho důvodu, že některé výdaje vynaložené 

během procesu vzdělávání přinášejí člověku okamžitě, nebo i v dlouhém období pocit 

uspokojení ze spotřeby. Tuto část výdajů označuje Kadeřábková (2005) jako spotřební 

výdaje, které by neměly být zahrnuty do výpočtu výnosu z investice. Jsou-li spotřební 

výdaje zahrnuty do investičních, může docházet ke zkreslení míry výnosnosti investice do 

vzdělání. Proto by mělo docházet k rozlišování výdajů spotřebních a investičních. 

2.5.2 Přirozené lidské schopnosti 

Jedna z dalších kritik je postavena na hypotéze přirozených lidských schopností. 

Kadeřábková (2005) uvádí, že kritici souhlasí s pozitivní korelací, že lidé s vyšším IQ, 

kteří jsou iniciativnější, cílevědomější, více motivovaní a s lepšími kontakty na trhu práce, 

jsou také ti, kteří dosahují vyšších výdělků. Empirické studie, potvrzující výši příjmů na 

základě dosaženého vzdělání, jsou tedy pouze potvrzením vztahu, že vyšší přirozené 

schopnosti vedou k vyšším příjmům. Výše příjmů těchto zaměstnanců neplyne primárně 

z investic do vzdělání, ale z jejich schopností. Vzdělání tak podle této hypotézy zaujímá 

pouze podpůrnou roli při úspěchu na trhu práce. Růst veřejných výdajů na vzdělání, tak ve 

výsledku, podle této teorie, nebude mít zásadní vliv na snížení příjmových nerovností ve 

společnosti. 
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2.5.3 Teorie signálů 

Další alternativní hypotézou teorie lidského kapitálu, kterou uvádí 

Kadeřábková  (2005) je teorie signálů. Teorie je postavena na základě, že ekonomické 

subjekty se snaží informovat spotřebitele o kvalitě svých produktů pomocí tržních signálů. 

Tržní síly vypovídající o vlastnostech produktu mohou být např. tržní cena, reklama nebo 

ochranná značka. V souvislosti trhu práce se tyto signály objevují v podobě dosaženého 

vzdělání, pracovních zkušeností, pohlaví či věku.  

Zaměstnavatelé využívají informací o stupni kvalifikace a dosaženém vzdělání jako 

levného zdroje informací o charakteristice a schopnostech pracovníka. Informace o kvalitě 

a schopnostech pracovníka a o jeho možném pracovním zařazení, jsou pro zaměstnavatele 

např. vysokoškolské diplomy, různá kvalifikační osvědčení a další. Absolvent vysoké 

školy tak automaticky není podle této hypotézy produktivnější, ale svým vzděláním dává 

potenciálním zaměstnavatelům signál o svých schopnostech. Odlišnost od teorie lidského 

kapitálu tak Kadeřábková (2005) nalézá v příčině vyšší produktivity. Podobně tedy jako 

u předcházejících teorií, i u teorie signálů jsou nejvýznamnějším faktorem vrozené 

schopnosti a vzdělání je pouze tržním signálem, že osoba tyto schopnosti má, zatímco 

v teorii lidského kapitálu má klíčovou roli vzdělání. 

2.5.4 Marxistická kritika 

Další kritici teorie lidského kapitálu se objevují z řad marxistických, která je 

založena, jak uvádí Kadeřábková (2005), na odlišných dopadech vzdělání, než předpokládá 

teorie lidského kapitálu. Marxisté se totiž domnívali, že vysoce kvalifikovaná pracovní síla 

není totéž, co produktivní pracovní síla přinášející zisk. Zisková produkce vyžaduje 

pracovníky, kteří se podřídí hierarchickému systému autority a kontroly, akceptují nerovné 

postavení a odměny. Akceptují tedy mechanismus, který řadí jejich schopnosti. Podle 

marxistů je úlohou vzdělání, konkrétně investic do lidského kapitálu, ne rozvoj schopností 

a znalostí, ale získání návyků a přijetí hodnot kapitalistického systému. 

2.6 Poptávka po lidském kapitálu 

Je-li předmětem zájmu zjistit jakou výnosnost má pro člověka každá další 

dodatečná investice do vzdělání, pak je dobré si uvědomit, že lidský kapitál se chová 

obdobně jako jiné ekonomické veličiny. Poptávka po lidském kapitálu, tak může být podle 

Kadeřábkové (2005) znázorněna jako na trhu jiných statků. Kadeřábková (2005) se 

pokusila vyjádřit přínos let vzdělávání a zjistila, že platí pravidlo klesající návratnosti. 
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Každá další časová jednotka přináší relativně nižší výnos než předchozí. Příčiny 

klesajícího průběhu míry návratnosti shledala ze dvou důvodů. Nejdříve z důvodu, že 

investice do lidského kapitálu podléhají zákonu klesajících výnosů a taky, že náklady 

z investice rostou a výnosy klesají tím více, čím vyšší úrovně vzdělání je dosaženo. 

Klesající míra výnosnosti investic do lidského kapitálu 

Klesající míru lze podle Valenčíka (2005) ilustrovat analogicky ke známým 

zákonům klesající mezní produktivity. Pokud k danému objemu fixního kapitálu budou 

přidávány další a další jednotky variabilních vstupů, mezní produktivita fyzického kapitálu 

klesá. U člověka si fixní vstupy můžeme představit jako genericky danou úroveň 

inteligence, fyzické možnosti, dovednosti, zručnost apod. Budou-li se tyto fixní vstupy 

dále rozvíjet za pomocí dodatečných přidaných jednotek (roků) vzdělání, jsme limitovaní 

právě vlastními možnostmi konkrétního člověka. Atak i při neustálém investování do 

vzdělání, bude s každou další jednotkou investice přírůstek znalostí, vědomostí 

a schopností stále menší. Z toho vyplývá, že výnosnosti investic do lidského kapitálu se 

postupně snižuje. 

Klesající mezní výnosy a rostoucí mezní náklady vzdělání 

Druhou příčinu Kadeřábková (2005) popisuje, když se zamyslela nad faktorem 

času. V lidském životě je čas omezující veličina a produktivní věk je tak u lidí ohraničen 

jistým časovým intervalem. Z toho vyplývá, že čím delší dobu do lidského kapitálu 

investujeme, tím kratší doba nám zbývá na získání výnosů z této investice. Výnosnost 

investice klesá také z důvodu rostoucích mezních nákladů. Jak již bylo v této práci, 

konkrétně v oddíle zabývajícím se náklady na vzdělání, uvedeno, s každým dalším rokem 

studia vzrůstají jedincům přímé náklady, ale také zároveň náklady nepřímé, v podobě ušlé 

mzdy. 

Na základě výše uvedených vztahů, lze odvodit křivku poptávky po lidském 

kapitálu, která je znázorněna v grafu 2.1. 
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Graf 2.1: Křivka poptávky po lidském kapitálu 

 
Zdroj: Kadeřábková (2005), vlastní zpracování 
 

Křivka mezní vnitřní míry výnosnosti je tedy křivkou poptávky po lidském 

kapitálu. Investice se vyplatí podle Kadeřábkové (2005) tehdy, je-li její míra výnosnosti 

r vyšší než úroková míra i, a jako racionálně uvažující bude tedy investovat, dokud r = i. 

Pokud člověk půjčující si prostředky na investice do vzdělání, nemůže ovlivnit tržní 

úrokovou míru, je tzv. „price-taker“ a čelí tak dokonale elastické nabídce zápůjčních fondů 

S při této úrokové míře. Každý rovnovážný bod (1, 2, 3) udává informaci o úrokové míře 

a jí odpovídajícímu vhodnému množství investice. Např. při úrokové míře i2 bude pro 

jedince e2 nejvýhodnější počet let vzdělání. Při vyšší úrokové míře je výhodnější menší 

počet let vzdělání, při nižší úrokové míře naopak vyšší. 

Křivky poptávky po lidském kapitálu mohou být rovněž použity k vysvětlení toho, 

proč různí lidé rozdílně investují do lidského kapitálu a získávají odlišné výnosy. 

Následující graf 2.2 ukazuje rozdíly ve schopnostech dvou subjektů. 

Graf 2.2: Poptávka po lidském kapitálu subjektů A a B 
 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Kadeřábková (2005), vlastní zpracování 
 



 
 

- 24 - 
 

Jestliže jedinec B má větší schopnosti využít školní vzdělání ke zvýšení možností 

svého uplatnění na pracovním trhu než subjekt A, díky např. vyšší inteligenci, speciálnímu 

nadání aj., křivka poptávky po lidském kapitálu jedince B, tj. DB, bude ležet více vpravo, 

než u jedince A, křivka DA. Pro jedince B je racionálnější investovat více do vzdělání. 

Bude-li brán v úvahu předpoklad dlouhého období, pak se úrokové míry podle 

Valenčíka (2005) na trhu zápůjčních fondů mění, což znázorňuje křivka mezních 

finančních nákladů (MFC) v Grafu 2.3. Předpoklad je, že na počátku studia mají lidé 

obvykle přístup k relativně levným zdrojům financování, např. podpora od rodičů nebo 

naspořené prostředky). Po vyčerpání těchto prostředků studenti často volí jako další 

možnost financování vzdělávání půjčku od banky, která ji poskytne za stanovenou 

úrokovou míru. S rostoucí délkou vzdělávání se tak lidé stávají více zadlužení a pro 

bankovní instituci rizikoví. Na toto banky zareagují půjčováním za vyšší úrokové sazby, 

a proto současně s roky vzdělávání roste i křivka MFC. 

Graf 2.3: Poptávka po lidském kapitálu a rostoucí mezní náklady v dlouhém období 
 

 

 

 

 

 
Zdroj: Valenčík (2005), vlastní zpracování 
 

2.7 Lidský kapitál na trhu práce 

V poslední době se rozdíl mezi mzdami vysokoškolsky vzdělaných lidí 

a absolventů středních škol dosti zvýšil, což ekonomové odůvodňují pomocí různých 

hypotéz. V následujícím textu budou uvedeny dvě hypotézy, které v základu pracují se 

skutečností, že se v průběhu času zvýšila poptávka po pracovnících s vyšší kvalifikací, 

a která naopak snížila poptávku po méně kvalifikovaných pracovnících. To zapříčinilo 

změnu výše mezd v souladu se změnou poptávky, která má za následek výkyv v rovnosti 

příjmů zaměstnanců.  



 
 

- 25 - 
 

Dopady mezinárodního obchodu 

Relativně snadná dostupnost méně kvalifikované práce a také její relativně nižší 

cena v minulosti, podle Němce (2002), způsobila zvýšení mezinárodního obchodu. Dále 

pak způsobila, že v mnoho zemích se snaží dovážet zboží vyrobené méně kvalifikovanými 

pracovníky a vyvážet zboží vyrobené kvalifikovanými pracovníky. Tato snaha v zemi 

zapříčiňuje nižší poptávku po méně kvalifikovaných pracovnících a naopak zvyšuje 

poptávku po vyšší kvalifikaci zaměstnanců. 

Změny v technologii 

Pokud bude brán v úvahu technologický pokrok v podobě strojů, které jsou 

rozšířeny ve firmách, bude tím i vysvětlen podle Němce (2002) růst poptávky po 

zaměstnancích s vyšší kvalifikací. Bude-li firma pro obsluhu stroje potřebovat pracovníka 

s vyšší kvalifikací, poroste i poptávka po nich. Naopak se snižuje poptávka po 

pracovnících s nižší kvalifikací. Ti dříve vykonávali práci, která je v současnosti nahrazena 

stroji s moderní technologií. 

Je ale těžké zjistit, která z výše uvedených hypotéz je správná, a není vyloučeno, že 

oba faktory způsobují nadále zvyšování mzdové nerovnosti.  

2.7.1 Mzdové rozdíly 

Výše zmiňovaný předpoklad, že vzdělání má z různých důvodů zásadní vliv na 

mzdovou diferenciaci, bude nyní doložen pomocí čísel z Českého statistického úřadu. 

V následující tabulce 2.2 jsou zobrazeny rozdíly v průměrné hrubé měsíční mzdě 

zaměstnanců podle úrovně jejich vzdělání. 

Tabulka 2.2: Průměrná měsíční hrubá mzda podle vzdělání v roce 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 
 

Z těchto čísel je na první pohled patrný markantní rozdíl mezi výdělky méně 

kvalifikovaných pracovníků a pracovníků s dosaženým vysokoškolským vzděláním. 
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Absolvent, který má nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, dosahuje pouze 

60 % příjmů vysokoškolsky vzdělaného jedince. Avšak jedinec, který získal pouze 

základní vzdělání, nebo základní školu ani nedokončil, dosahuje pouze 39 % mzdy ve 

srovnání s vysokoškolákem. Dalším, z tabulky 2.2 vyplývajícím, faktem je mzdový rozdíl 

mezi mužem a ženou, kde lze opět vypozorovat nemalé rozdíly ve mzdě. Je zřejmé, že 

muži dosahují vyšší mzdy v porovnání s ženami. Z tabulky 2.2 lze však vypozorovat vztah, 

že dosahují-li jedinci minimálně středoškolského vzdělání s maturitou, nebo vzdělání 

vyšší, je u nich zaznamenána rostoucí korelace ve mzdě, čili s vyšším dosaženým 

vzděláním, roste i mzdový rozdíl mezi mužem a ženou. Žena, která získala maturitu, má 

v porovnání se stejně vzdělaným mužem 80,6% příjem, avšak vysokoškolsky vzdělaná 

žena dosahuje pouze 70 % mzdy stejně vzdělaného muže.  

2.7.2 Lidský kapitál a nezaměstnanost 

Dalším faktorem, který podle Němce (2002) pozitivně hodnotí investice do 

vzdělání je skutečnost, která je pozorována na trhu práce. Tedy fakt, že pracovníci s vyšší 

kvalifikací mají vyšší pravděpodobnost uplatnění se. Nižší nezaměstnanost mezi 

pracovníky s vyšším vzděláním souvisí s pevnější pozicí těchto lidí na jejich pracovních 

místech. Jinými slovy tedy souvisí s nižším rizikem, že budou propuštění. 

S vyšším vzděláním také souvisí skutečnost, že vzdělanější lidé méně často mění 

své zaměstnání. Tito lidé se pravděpodobně účastní pracovní přípravy, čímž firma nese 

specifické náklady, na výcvik těchto pracovníků. Pro pracovníky, kteří pracovní přípravou 

projdou, budou informace, zde získané, užitečné pouze v jedné dané firmě. V případě, kdy 

musí vzdělanější pracovník opustit své zaměstnání a hledat náhradní, bývá jeho hledání 

většinou vysoce efektivní, což se projevuje zejména při získávání a zpracovávání 

informací, které se týkají hledání nové pracovní pozice. Efektivně se dále rozumí, že 

zaměstnanci i firmy hledají intenzivněji, jelikož chtějí efektivně zaplnit volné pracovní 

pozice, náročné na vzdělání a zkušenosti. Ale nejen efektivita hledání nového zaměstnání 

zkracuje dobu nezaměstnanosti u více vzdělaných pracovníků. Jsou zde i jiné faktory, 

kupříkladu náklady obětované příležitosti, kdy si pracovník uvědomuje, že pokud by byl 

nezaměstnán, získal by díky svému vzdělání vyšší příjem, než který mu je poskytován 

v podobě transferových plateb v době nezaměstnanosti.  

V těchto souvislostech lze najít vztah mezi investicemi do lidského kapitálu 

a hledáním práce. Mincer (1974) předpokládal, že zaměstnanci, kteří zůstávají ve firmě 
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déle, mají motiv investovat více do pracovní přípravy. Dále předpokládal, že kdyby nynější 

pracovní místo opustili, znalosti, které získali a které nejsou specifické jen pro danou 

firmu, budou moci uplatnit i v jiné firmě. I tento důvod tedy vysvětluje promyšlenost 

hledání nového zaměstnání lidmi s vyšším vzděláním. 

Tyto předpoklady lze jednoduše doložit současnými daty, které vyjadřují vztah 

nezaměstnanosti v České republice podle stupňů vzdělání nezaměstnaných obyvatel. Data 

jsou opět získána z Českého statistického úřadu. 

Tabulka 2.3: Míra nezaměstnanosti podle vzdělání v letech 2009 až 2012 v % 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (2013), vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky 2.3 vyplývá, že jedinci s vysokoškolským vzděláním mají 

oproti ostatním mnohem nižší míru nezaměstnanosti. Je pro ně jednodušší, v případě ztráty 

zaměstnání, se znovu zařadit do pracovního procesu na jiné pracovní pozici. Dále si 

tabulky 2.3 lze všimnout rozdílné míry nezaměstnanosti mezi pohlaví. Vyšší míra 

nezaměstnanosti je zaznamenána u žen, avšak zajímavým faktem zůstává, že muži se 

základním nebo nedokončeným vzděláním mají vyšší míru nezaměstnanosti, než ženy. 
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3 Teoretické přístupy k problematice návratnosti investice do 

vzdělání 

Celá řada významných ekonomů se zamýšlela nad otázkou, zdali je nejlepší 

možností pro jedince usilovat o terciární vzdělání, a to zejména po finanční stránce. 

Veskrze platí, že pokud se zabýváme agregovanými údaji velkého vzorku, je dosaženo 

hodnot, které nemají valnou vypovídající hodnotu pro jednotlivé respondenty. Z toho 

důvodu byl v této práci zvolen postup případové studie, kde byli vybrání čtyři respondenti, 

z nichž každý jednotlivec reprezentuje určitou skupinu lidí.  Ve vzorku jsou dva muži, 

jeden se středoškolským vzděláním a druhý se vzděláním vysokoškolským, a dvě ženy, 

které mají opět středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Záměrně byli vybráni jedinci, 

kteří absolvovali vzdělání ekonomického zaměření. S těmito respondenty byl proveden 

hloubkový rozhovor. Cílem rozhovoru bylo zjistit jejich kariérní postup, pracovní prostředí 

a hlavně mzdu či plat s tím související od doby jejich absolvování na škole, popř. na 

univerzitě. U vysokoškoláků bylo zapotřebí vyčíslit jejich explicitní a implicitní náklady na 

terciární vzdělání. 

Brožová (2006) uvádí mnoho přístupů, jak měřit výnosnost investice do 

vysokoškolského vzdělání. Aby bylo dosaženo cíle, který je uveden v úvodu, budou v práci 

použity různé metody, které jednoznačně potvrdí nebo vyvrátí výhodnost investice. Při 

popisu metod hodnocení bude zaměřeno na ty, které jsou ve vztahu ke vzdělávání 

významné, a jejich použití pro toto téma je optimální. Tyto informace budou teoretickým 

podkladem pro praktickou a analytikou část této diplomové práce. Jedná se o metody 

výpočtu návratnosti investice do vzdělání, kde bude dostačující použít tzv. zkrácenou 

metodu výpočtu. Dále bude vypočteno vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota 

a na závěr bude vypočtena prostá a diskontovaná doba návratnosti. 

Výše uvedené metody budou v práci použity z toho důvodu, protože s nimi pracuje 

Becker (1993), a také je zpracovává OECD (2013) ve svých publikacích. Beckerův přístup 

je v tomto ohledu podobný s přístupem Mincera (1974) ve smyslu akumulace osobního 

kapitálu v průběhu studia a následné jeho využití v pracovním procesu. Dále hodnotí 

období strávené ve vzdělávacím procesu, s budoucí výší jedincovy mzdy. Nejjednodušší 

rovnice Mincera je 	 = × , která popisuje mzdu jedince jako součin ceny 

schopností jedince  s celkovým akumulovaným množstvím lidského kapitálu , a to 
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vše v čase. Dále tuto rovnici rozvíjí a to až do standardní podoby Mincerovy mzdové 

regrese. 

= 	 = + 	 + +	 + 	 + + 	 + , (3.1) 

kde v rovnici W představují výdělky, a znamená absolutní člen, S je délka vzdělání 

v rocích, EXP je délka pracovních zkušeností opět měřená v rocích, X reprezentuje vektor 

ostatních faktorů ovlivňující výdělky, e je náhodná složka a b, c, d jsou regresní 

koeficienty. 

Jelikož se vzdělání dá měřit pouze v uzavřených celcích (jako vzdělání základní, 

sekundární nebo terciární), jsou v Mincerově rovnici tři dichotomické proměnné (dummy 

variables) S1, S2, S3, kde S1 má hodnotu 1 pro jedince, kteří dosáhli základního vzdělání, 

jinak je 0; S2je ohodnocena 1 pro jedince se sekundárním vzděláním, jinak je 0; a S3 má 

hodnotu 1 pro osoby s terciárním vzděláním, jinak je také 0 (Mincer, 1974). 

Avšak pro potřeby této diplomové práce budou použity konstrukčně jednodušší 

ukazatele. 

3.1 Metody hodnocení rentability terciárního vzdělání 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic je podle Dluhošové (2010) 

zapotřebí zvolit kritérium, podle kterého budou konkrétní investice posuzovány z hlediska 

ekonomické efektivnosti. Každá investice je realizována s určitými cíli. 

Hodnocení investičních záměrů je časově, finanční i informačně náročný proces, 

pokud chce zohlednit všechny související skutečnosti. Dluhošová (2010) uvádí, že pro 

správné hodnocení je nutné stanovit srovnávací základny hodnocení. Hodnocení vychází 

z porovnání výchozího stavu, tedy situace, k níž by nedošlo k realizaci investice a cílového 

stavu s dopady realizované investice. Efekty realizace investice jsou vyvozovány z rozdílu 

těchto stavů. Právě z tohoto důvodu byly v práci využity vstupní hodnoty středoškolsky 

vzdělaných jedinců, kteří reprezentují výchozí stav, při kterém nedošlo k realizaci 

investice, a vysokoškolsky vzdělaní jedinci, kteří reprezentují cílový stav s dopadem 

realizované investice. Při hodnocení finančních investic jsou jasně nastavené modely, 

kterými lze efektivnost investice počítat. U vzdělávání je tento proces poněkud obsáhlejší 

a je potřeba individuálního přístupu. Z toho důvodu je tato diplomová práce úzce zaměřena 

na vzdělávací proces 4 respondentů. 
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3.1.1 Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value – NPV) řeší podle Valacha 

(2010) časový posun mezi vynaložením nákladů a získáním výnosů z investice do 

vzdělání. Aby bylo možné porovnávat náklady a výnosy v současnosti, je nutné 

transformovat budoucí výnosy pomocí diskontování. Tato metoda, která bere v úvahu 

časovou hodnotu peněz. Je nejvhodnější pro investice, u kterých lze jasně určit jejich 

kapitálové výdaje a příjmy z ní plynoucí. Je využívána při rozhodovacím procesu a každý 

jedinec ji zohledňuje, i když si to plně neuvědomuje, nebo nepoužívá toto označení. Mezi 

hlavní výhody tohoto ukazatele patří, již zmiňované, zohlednění faktoru času. Naopak 

nevýhodou je, že se nehodí pro hodnocení strategicky významných projektů. Současná 

hodnota budoucích výnosů z investice se počítá podle následujícího vzorce: 

= +
( )

+
( )

+
( )

+⋯+
( )

, (3.2) 

kde E jsou očekávané budoucí výdělky v jednotlivých letech. Zde jsou v prvních letech 

zahrnuty náklady na investici v podobě záporných výdělků, n je očekávaná doba, po kterou 

budou získávány výdělky, a r je úroková míra. Za r je dosazována taková úroková míra, 

která představuje nejvýhodnější výnos z alternativní investice, tedy z takové investice, 

která by byly realizována, kdyby nebylo investováno do vzdělání.  

Současná hodnota zahrnuje náklady jako záporné výdělky. Na příkladu pětiletého 

studia na vysoké škole jsou tedy očekávané budoucí výdělky v prvních pěti letech záporné, 

konkrétně E0 až E4 budou záporná čísla. Touto metodou lze podle Brožové (2006) 

vypočítat čistou současnou hodnotu budoucích výnosů z investice, protože PV = NPV. 

Rozhodovacím kritériem, jak Valach (2010) uvádí, je zde vztah NPV > 0, což 

znamená, že čistá současná hodnota by pro uskutečnění investičního záměru, v tomto 

případě investice do vzdělání, měla být kladná. Opak, tedy záporná čistá současná hodnota, 

je znamením, že náklady na investici jsou vyšší, než budoucí výnosy z investice, tím 

pádem investice není výhodná. 

3.1.2 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Další z metod, rozhodujících o investici do lidského kapitálu je podle 

Brožové (2006) metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return – IRR), 

která představuje takovou míru výnosu, při které je čistá současná hodnota budoucích 
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výdělků rovna nule. Jinak řečeno taková míra výnosu, při které je čistá současná hodnota 

stejně vysoká, jako náklady na investici.  

Jak lze zjistit z následujícího, rovnice pro vnitřní výnosové procento a rovnice čisté 

současné hodnoty jsou si velmi podobné. V rovnici pro vnitřní výnosové procento 

zjišťujeme, při jaké úrokové míře p je čistá současná hodnota rovna nule. Rovnice má tuto 

podobu. 

= +
( )

+
( )

+
( )

+⋯+
( )

= 0, (3.3) 

kde jednotlivé koeficienty mají podobný význam jako u předešlé rovnice, tedy E jsou 

očekávané budoucí výdělky, kde opět v prvních letech investice jsou zahrnuty náklady 

v podobě záporných výdělků, n je očekávaná doba, po kterou budou výdělky získávány, 

a p je vnitřní výnosové procento. 

Klíčovým rozhodovacím kritériem je podle Brožové (2006) vztah vnitřního 

výnosového procenta a úrokové míry, v tomto případě zastoupené cenou zápůjčního 

kapitálu. Matematicky to lze vyjádřit p = r. Investice je tedy v tomto případě zisková, 

jestliže vnitřní výnosové procento je vyšší, než cena zápůjčního kapitálu, tedy platí-li vztah 

p > r. 

Tato metoda, podobně jako metoda čisté současné hodnoty, respektuje veškeré 

faktory, které jsou podle Valacha (2010) podstatné. Konkrétně faktor času či peněžní toky 

za celou dobu existence investice. Výhodou této metody je skutečnost, že výsledek lze 

porovnat s alternativní možností investice, a také fakt, že pro stanovení vzorce není potřeba 

znát přesnou úrokovou míru, jako tomu bylo u metody čisté současné hodnoty. Naopak 

nevýhodou je skutečnost, že metodou nelze zjistit budoucí zisk přinesený investicí. Dalším 

nedostatkem metody se může jevit fakt, že na rozdíl od metody čisté současné hodnoty 

metoda vnitřního výnosového procenta pracuje jen s konvenčními peněžními toky. Neboli, 

že platí předpoklad, že záporné peněžní toky (investiční výdaje) jsou na začátku období 

vyšší a následně převyšují kladné peněžní toky (příjmy z investice) nepřetržitě, až do 

konce určitého období, po němž už jsou vyšší jen kladné peněžní toky. V případě 

nekonvenčních peněžních toků využívá metoda více vnitřních výnosových procent, a proto 

by mělo být raději využito metody čisté současné hodnoty. 
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3.1.3 Metoda míry návratnosti investice 

Tento ukazatel rozlišuje tři typy návratnosti investice do vzdělání, jak uvádí 

(Urbánek, Maršíková, Řehořová, 2009). Jedná se o míru soukromou, společenskou 

a fiskální. Soukromá míra návratnosti zahrnuje na straně nákladů soukromé náklady 

studenta na vzdělání a na straně výnosů výdělky po zdanění. Společenská míra zahrnuje na 

straně nákladů všechny náklady na vzdělání a na straně výnosů zahrnuje hrubý výdělky 

plus externality. Ty je ovšem těžké peněžně odhadnout. A ve fiskální míře návratnosti 

investice do vzdělání jsou zahrnuty náklady a výnosy, které vzniknou státu v souvislosti 

s podporou vysokoškolského vzdělání, což je taky nelehký úkol odhadnout. 

Pro uvedení do problematiky bude uvedena rovnice výpočtu míry návratnosti 

investice do vzdělání plnou metodou. 

∑ [ ( ) − ( )](1 + ∗) − ∑ [ ( ) − ( )](1 + ∗) = 0, (3.4) 

kde ( ) je výdělková funkce pro předterciární vzdělání, ( ) je výdělková funkce pro 

terciární vzdělání, ( ) značí funkci přímých nákladů, E je věk začátku terciárního 

vzdělání, G věk při ukončení terciárního vzdělání,R věk při odchodu do penze a r* je míra 

návratnosti investice do vzdělání. 

Pro potřeby této práce bude využito jiné metody, zvané podle Urbánka, Maršíkové 

a Řehořové, (2009) zkrácená metoda výpočtu návratnosti investice do vzdělání, jejíž 

výsledek určuje soukromou míru výnosnosti vzdělání. 

∗ 	= 	 ∙ 100, (3.5) 

kde AEi zastupují průměrné výdělky na i-té úrovní vzdělání (vysokoškolské vzdělání), AEj 

jsou průměrné výdělky na j-té úrovni vzdělání (středoškolské vzdělání) a S je 

doba vzdělání. 

3.1.4 Prostá a diskontovaná doba návratnosti 

Každého jedince, který se účastní terciárního vzdělání, však asi nejvíce zajímá 

doba, za kterou se mu vrátí investované peněžní prostředky a obětované náklady v podobě 

vyšších příjmů po získání vyššího vzdělání. Vedle dalších metod analýzy investice je doba 

návratnosti také důležitým porovnávacím kritériem. Doba návratnosti se podle Urbánka, 

Maršíkové a Řehořové, (2009) používá v několika variantách. V základní variantě se 
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zpravidla definuje jako doba, za kterou se peněžní příjmy z investice vyrovnají počátečním 

investičním nákladům. Z této definice je však zřejmé, že jde o vyjádření tzv. prosté doby 

návratnosti. Tato forma vyjádření je nejjednodušší, ale také nejméně vhodnou formou 

výpočtu doby návratnosti. Jeho použití si lze představit především pro rychlé orientační 

ocenění určité investiční příležitosti, případně pro rychlou kontrolu, zda je určitá investiční 

příležitost vůbec reálná. Výpočet prosté doby návratnosti lze určit podle vzorce: 

∑ = ∑ , (3.6) 

kde En jsou peněžní příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech a INn jsou investiční 

náklady, které jsou vynaloženy v prvních letech vzdělávání. Peněžní příjmy z investice do 

vzdělání plynou až po absolvování daného typu vzdělání, tedy v tomto případě až po pěti 

letech. 

Uvedený výpočet má však mnoho nedostatků, jako např., že vzorec počítá s prostou 

výší peněžního toku, tedy nediskontovanou. V případě, kdy se uvažuje o investici do 

vzdělání, je diskontování peněžních příjmů i výdajů důležitým faktorem, který vede 

k přesnějším výsledným hodnotám, tedy k přesnější době návratnosti. 

S ohledem na výše uvedená zjednodušení se používá v analýzách tzv. diskontovaná 

doba návratnosti. Tento parametr na rozdíl od prosté doby návratnosti je založen na 

diskontovaném peněžním toku, který se vypočte podle vzorce: 

∑ (1 + ) = ∑ (1 + ) , (3.7) 

kde opět En představují peněžní příjmy plynoucí až po absolvování daného typu studia 

a INn jsou náklady vynaložené během studia. 

Bude-li porovnávána metoda prosté a diskontované doby návratnosti, tak lze 

s ohledem na použitou metodu diskontování říci, že diskontovaná doba návratnosti je vždy 

mnohem delší, než prostá doba návratnosti. 

Obecně je, jak v publikaci uvádí Urbánka, Maršíkové a Řehořové, (2009), 

přijímáno kritérium, že pro přijetí investice je zapotřebí, aby doba návratnosti byla menší, 

než je životnost investice. V kontextu této práce, kdy je vše bráno s ohledem na investici 

do vzdělání, bude vždy doba návratnosti menší, než životnost investice. Je to z toho 

důvodu, protože životnost investice v tomto případě znamená produktivní část života 
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jedince, a je tedy více než jasné, že investované náklady na vzdělání se během pracovního 

života dříve nebo později každému vrátí.  

Metoda má podle Urbánka, Maršíkové a Řehořové, (2009), řadu evidentních 

problematických momentů. Jeden z nich může být skutečnost, že při výpočtu se nijak 

nezohledňují finanční toky, které z investice mohou plynout po dosažení doby návratnosti. 

Z těchto důvodů se jak prostá, tak i diskontovaná doba návratnosti používá jen jako 

doplňkové kritérium. Avšak hlavními důvody, proč se tato metoda stále aplikuje, může být 

její jednoduchost, a taky, že lze na tomto principu porovnávat mezi sebou více finančních 

možností a porovnávat je právě z hlediska času. 
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4 Analýza nákladů a výnosů souvisejících se studiem na vysoké 

škole 

Tato kapitola obsahuje stěžejní výsledky, které se týkají hodnocení návratnosti 

investice do vysokoškolského vzdělání dle vybraných ukazatelů, které byly prezentovány 

v předešlé kapitole. Navíc v této kapitole bude rozebrán postup a popis jednotlivých kroků, 

které vedly k výsledným hodnotám. Veškeré výpočty jsou založeny na výsledcích 

případové studie čtyř respondentů. Důvody, které vedly ke zvolení konkrétní metody, 

budou taktéž uvedeny v této kapitole. 

4.1 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Rozhodnutí o výzkumné metodě je dle Hendla (2008) především záležitostí 

a v režii výzkumníka. Každý, kdo provádí výzkum, ovšem musí zvažovat, zda zvolená 

metoda či metody odpovídají charakteru zkoumaného problému. Zda její pomocí bude 

dosaženo stanoveného cíle výzkumu, zda je k dispozici teoretická báze, z níž bude 

vycházet nebo bude teorie konstruována v průběhu výzkumu. Dále musí zvolit 

odpovídající nástroje, pomocí kterých bude prováděno měření, aby bylo přesné 

a spolehlivé. Zda bude volit velký reprezentativní vzorek náhodným výběrem nebo cíleně 

vybírat reprezentativní případy. Dále stojí na uvážení výzkumníka, zda chce a je schopen 

pracovat v terénu a detailně do hloubky prozkoumat jeden nebo několik málo případů, či 

raději rozešle dotazníky s obavami o jejich návratnosti. Musí si uvědomit, zda chce získat 

relativně omezená data, ale spolehlivě popisující a charakterizující velké množství 

reprezentantů.  

Kvantitativní výzkum, jak uvádí Hendl (2008), využívá náhodné výběry, kde data 

jsou sbírána pomocí testů, dotazníků nebo strukturovaného pozorování. Dále využívá 

koncepty a teorie, vyslovuje hypotézy o vztazích mezi proměnnými a výsledky testů 

zpětně vztahuje k teorii, kterou potvrzuje nebo vyvrací. I když je teorie dokonalá a měření 

spolehlivé, dosahuje se toho, že zkoumané jevy jsou změřeny a popsány co nejdokonaleji, 

avšak chybí detailnost a proměnlivost, která je pro sociální jevy charakteristická. Zatímco 

kvantitativní výzkum lze provést v relativně krátké době zprostředkovaně, pomocí 

technických a grafických výzkumných prostředků, bez přímého kontaktu s reálným 

světem, je kvalitativní výzkum vázán na přímý kontakt a déledobý pobyt výzkumníka ve 

zkoumaném prostředí. 
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V kvantitativním výzkumu je teorie formulována před vlastní realizací výzkumu 

a očekává se získání důkazů o její platnosti či neplatnosti. V kvalitativním výzkumu je 

podle Hendla (2008) přístup výzkumníka více flexibilní, avšak vyžaduje větší expertnost. 

Na začátku je definováno téma a podstatné otázky, které mohou být v průběhu výzkumu 

doplňovány, upravovány, opouštěny nebo rozvíjeny. Přitom výzkumník vyhledává další 

nové informace, které přispívají k objasnění základních otázek a poskytují někdy 

i nečekané odpovědi, s nimiž nebylo v přípravné fázi počítáno. Při práci v terénu se 

výzkumník setkává také s dalšími lidmi a různými situacemi, které mohou nečekaně 

ozřejmit zkoumané jevy, procesy či vztahy a chování jednotlivců. Průběh sběru dat 

v kvalitativním výzkumu nemá lineární, ale spíš cyklický a dlouhodobější charakter, 

zatímco v kvantitativním výzkumu je sběr dat jednorázový a krátkodobý. V kvalitativním 

výzkumu je hlavním nástrojem sám výzkumník. 

4.1.1 Případová studie jako metoda kvalitativního výzkumu 

Případová studie je obecně charakterizovaná jako detailní studium jednoho případu 

nebo několika málo případů. Hendl (2008) dále uvádí definici, že se jedná o výzkumnou 

metodu, při níž je zkoumání podroben jednotlivý případ (např. žák, malá skupina žáků, 

jednotlivá třída nebo škola), detailně popsán a vysvětlován tak, že dochází k objasnění, 

jehož by při zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nebylo možné dosáhnout. 

Výhodou metody je možnost hloubkového poznání podstaty případu, naopak nevýhodou se 

může jevit omezenost zobecnitelnosti výsledků. Výstižné je přirovnání případové studie 

k mikroskopu, kdy závisí na zaostření, které umožňuje zachycení složitosti, detailů, vztahů 

a procesů probíhajících v daném mikroprostředí. Předpokladem je, že podrobný výzkum 

jednoho případu přispěje k lepšímu porozumění a pochopení jiných, obdobných případů.  

Stejně jako každý jiný typ výzkumu začíná dle Hendla (2008) i případová studie 

identifikací výzkumných otázek a teprve z nich plynoucího rozhodnutí, že tou nejlepší 

výzkumnou metodou je právě případová studie. V další fázi je třeba rozhodnout, co vše 

zahrnuje zkoumaný vzorek, který je záměrem studovat. V případové studii se vždy jedná 

o záměrný výběr, jedině tak je zajištěno, aby zkoumané fenomény měly přesně ty 

charakteristiky, které jsou k výzkumu potřeba. 

V této práci je použita zvláštní metoda případové studie, tzv. mnohonásobná 

případová studie, která je zde použita kvůli srovnávacímu výzkumu. Cílem je odhalit určité 

společné, nebo rozdílné, znaky či trendy a dospět k obecnějším teoretickým závěrům. 
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Důležitým prvkem pro tuto metodu případové studie je přesný scénář, neboli vymezení 

klíčových otázek tak, aby při využívání ve více případech bylo umožněno srovnání 

a vyvození závěrů pro celý soubor případů. Tato případová studie se skládá z několika fází, 

které na sebe navzájem navazují.  

Přípravná fáze případové studie 

Technicky nejnáročnější byla úvodní, přípravná fáze, která trvala necelý měsíc. 

Tato fáze zahrnovala teoretickou a metodologickou přípravu, konstrukci scénáře 

a výzkumné nástroje. Zde byl vypracován rámcový scénář, dle kterého se postupovalo 

u provedených rozhovorů čtyř respondentů. Volený scénář dotazovaných otázek bylo 

zapotřebí dát do souladu s použitými nástroji v této práci. Jinak řečeno, byla nutnost klást 

dotazy tak, aby je poté bylo snadné vyhodnocovat, dosazovat do zvolených metodických 

vzorců a poté je snadno interpretovat. Asi nejnáročnější částí v této fázi byl výběr 

respondentů, z toho důvodu, aby bylo vůbec možné je na závěr komparovat. Zde byl asi 

největší problém najít vhodné respondenty. Každý jednotlivý respondent předem získal 

informace o výzkumu a rámcový scénář případové studie, tak aby byl každý obeznámen 

s předmětem výzkumu, a aby každý věděl, k čemu budou výsledky použity. 

Charakteristiky a důvody výběru konkrétních respondentů budou uvedeny v následující 

kapitole. Další důležitou částí přípravné fáze zde byla komunikace s respondenty a dohoda 

termínu provedení výzkumu formou rozhovoru s každým jednotlivým respondentem. 

V průběhu rozhovorů docházelo ke zpřesnění scénáře otázek, tak aby následné 

vyhodnocování bylo co nejpřínosnější. 

Realizační fáze případové studie 

Po přípravné fázi následuje fáze realizační. Doba trvání této fáze se odvíjela od 

výběru vhodných respondentů. Trvala tak dlouho, než bylo dle výzkumníka dosaženo 

uspokojivých výsledků, tedy takových výsledků, které byly v souladu s cíli práce. Bylo 

provedeno kolem 10 rozhovorů, a až následně byli vybráni čtyři nejvhodnější respondenti. 

Z toho důvodu byla komunikace s respondenty zahájena s malým časovým předstihem. 

První rozhovor byl uskutečněn již v listopadu roku 2013 a poslední probíhal v únoru roku 

2014. Výzkum měl tedy dobu trvání čtyři měsíce a byl proveden jedním výzkumníkem, 

čímž byla zaručena shodnost postupů a scénáře u každého jednotlivého respondenta. 

Důkladná přípravná fáze umožnila v relativně krátkém čase zjistit potřebná data a pracovat 
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co nejefektivněji. Avšak konkrétní doba trvání realizační fáze u jednotlivých respondentů, 

se pohybovala okolo 60 až 90 minut. Z důvodu, že se stále nedařilo nalézt vhodné jedince 

pro výzkum návratnosti investice do vzdělání, bylo provedeno více rozhovorů, než bylo 

potřeba. Až poté byla provedena selekce nejvhodnějších jedinců pro tento výzkum. Při 

realizaci případové studie je velmi důležité se zorientovat v problematice a navodit 

vstřícnou atmosféru pro komunikaci mezi výzkumníkem a dalšími aktéry, což se podařilo. 

Faktory, které významně ovlivnily dobu trvání této fáze, bylo hned několik. 

Nejvýznamnější z nich byla domluva setkání výzkumníka s respondenty. Domluva vhodné 

doby byl asi zásadní problém. Každý jedinec byl pracovně vytížený a provádět rozhovory 

před nebo po pracovní době se už málokomu chtělo. V každém případě se však výzkumník 

musí časově přizpůsobit jednotlivým respondentům, dle jejich časového plánu. Z toho 

důvodu byla využita každá volná chvíle jedinců pro výzkumnou činnost. Některé 

rozhovory se dokonce odehrály při polední pauze během oběda, jiné v místě bydliště 

respondentů. Také prostředí, ve kterém se rozhovor uskutečnil, hrálo významnou roli pro 

konečný výsledek výzkumu. Ty z nich, které se konaly v tichém a klidném prostředí, byly 

více efektivní a časově méně náročné. Naopak rozhovory, které se konaly na pracovišti, 

např. v kanceláři, kde každou chvíli přicházeli a odcházeli ostatní zaměstnanci a kolegové, 

byly méně efektivní, probíhaly delší dobu a nenaplnily veškeré cíle, které byly předem 

stanoveny. Bylo to dáno tím, že byl rozhovor kouskován a při neustálém přerušování 

rozhovoru se nepostupovalo podle zvoleného scénáře a na mnoho otázek se přitom 

zapomnělo. Jiné rozhovory se naopak nepodařilo provést na první pokus a bylo zapotřebí 

se s respondentem setkat vícekrát. Čili na výsledku rozhovoru se podílelo mnoho faktorů. 

Avšak lze konstatovat, že díky tomu, že každý jednotlivý respondent byl předem 

kontaktován a informován o provedení výzkumu návratnosti investice do vzdělání a každý 

konkrétně věděl, na jaký typ otázek bude dotazován, měl možnost si předem připravit 

veškeré údaje, které byly zapotřebí, např. údaje o výši mzdy od ukončení studia, výši 

nákladů na terciární vzdělání, vystřídané pracovní pozice, kariérní postup či pracovní 

prostředí, ve kterém v minulosti pracoval nebo nyní pracuje. Tento fakt asi nejvýrazněji 

přispěl k časové úspoře a větší efektivitě. Ti jedinci, kteří se na daný rozhovor nikterak 

nepřipravili, ztratili svůj čas i čas výzkumníka při dohledávání potřebných údajů. Z výše 

uvedených důvodů je doba realizační fáze různá u každého respondenta. 
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Fáze zpracování, interpretace a prezentace výsledků 

Po fázi realizační nenastává nic jiného, než fáze zpracování, interpretace 

a prezentace výsledků. S touto fází přichází další časové zpoždění, které v tomto případě 

trvalo necelé tři měsíce. Fáze zahrnuje technické práce jako je zpracovávání získaných 

údajů do tabulek či grafů, poté jejich dosazování do zvolených ekonomických ukazatelů, 

vyhodnocení výsledků a interpretace v rámci jednotlivých respondentů. Tato fáze vyžaduje 

maximální úsilí a expertnost výzkumníka a klade značné nároky na formulaci výsledků 

výzkumu. 

Provedená případová studie kromě poznatků reprezentujících daný případ, který 

nelze zobecňovat na celou populaci, přispěla významně k ovlivnění dotazovaných osob, 

kteří po zjištění výsledků výzkumu začali přemýšlet o zvýšení svého lidského kapitálu 

a tedy ke zvýšení uplatnitelnosti na pracovním trhu. 

4.2 Charakteristiky respondentů 

Jak již bylo uvedeno výše, v této práci je použita zvláštní metoda případové studie, 

tzv. mnohonásobná neboli vícečetná případová studie, která je zde použita hlavně kvůli 

následnému srovnávacímu výzkumu. Kritériem pro srovnávací analýzu v této práci bylo 

zvoleno jak pohlaví, tak i dosažený stupeň vzdělání, aby bylo možné porovnávat příjmy 

jedince se středoškolským vzděláním s příjmy občana s vysokoškolským vzděláním. 

Záměrně byly vybrány dvě ženy s rozdílným vzděláním a taktéž i dva muži. Výběr 

respondentů byl tedy záměrný podle určitých, předem stanovených kritérií. Aby bylo 

vůbec možné porovnávat pracovní příjmy různých jedinců, je zapotřebí zaručit, aby příjmy 

plynoucí z jejich pracovní činnosti pocházely ze stejného odvětví. Tedy, aby jejich příjmy 

pocházely ze stejné, nebo podobné, pracovní pozice. Tento fakt bylo obtížné dodržet, 

protože jedinci, muž a žena, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, mají rychlejší kariérní 

růst a jsou dosazováni na vyšší pracovní pozice. Důležitou skutečností bylo, aby 

vykonávali pracovní činnost na ekonomických pracovních pozicích. Dalším, a ne méně 

důležitým kritériem bylo, aby každý z dotázaných měl ekonomické vzdělání. Jedině tak je 

zaručena možnost komparace výsledků výzkumu. Na tomto místě se nesmí opomenout 

i region, ve kterém dotázané osoby našly uplatnění po ukončení vzdělávacího procesu. 

Výzkum této práce byl proveden v regionu Olomouckého kraje z důvodu, že výzkumník 

taktéž pochází z tohoto regionu, a z hlediska efektivnosti a lepší dostupnosti k dotázaným 

byl zvolen právě region Olomouckého kraje. Tato skutečnost byla pro výzkum práce opět 
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důležitým kritériem, protože příjmy obyvatel v jednotlivých částech České republiky jsou 

rozdílné. Navíc, aby byla komparace respondentů co nejpřesnější, byly vyhledávány osoby 

se stejným věkem tak, aby vždy byli dva muži stejně staří, podobně tak i ženy. V další části 

práce budou konkrétní dotazované osoby podrobně popsány. 

První skupinou pozorovaných byli muži. Vlastnosti, které mají tito dva jedinci 

společné, je rok narození 1978, ekonomické vzdělání, odvětví výkonu práce a region, ve 

kterém našli uplatnění. První z nich, tedy středoškolsky vzdělaný respondent je 

absolventem Obchodní Akademie ve Valašském Meziříčí, konkrétně obor veřejnoprávní 

činnost. Po získání maturity v červnu roku 1997 nastoupil ihned do zaměstnání. 

V rozhovoru uvedl, že ani nepřemýšlel o nástupu na vysokou školu, a sice z důvodu 

rodinné finanční situace. Jeho první pracovní příležitost byla na Městském úřadě v Lipníku 

nad Bečvou, kde vykonával funkci referenta územního orgánu. Na této pracovní pozici 

vydržel přes dva roky, kdy poté mu byla nabídnuta lépe placená pozice opět pro MÚ 

Lipník nad Bečvou, kde prováděl činnost hospodaření s majetkem města. Během 

následujících 10 let vystřídal spoustu pracovních pozic od vystavování úředních dokladů, 

přes vyměřování a vybírání dávek či poplatků, dopravní inspektorát, pořádkovou a 

dopravní policii, až po člena dálniční policie. Od roku 2011 až po současnost je členem 

vedoucí skupiny dálniční policie pro Olomoucky kraj.  

Druhý ze skupiny je vysokoškolsky vzdělaný muž, který vystudoval gymnázium 

v Hranicích a poté absolvoval Masarykovu Univerzitu v Brně na ekonomicko-správní 

fakultě, kde získal titul v oboru veřejná ekonomika a správa. Během studia se několikrát 

ucházel o různé brigády, aby si přivydělal, ale nikdy žádnou brigádu nezískal. Avšak 

během vzdělávacího procesu se mimo univerzitu zdokonalil v cizích jazycích v různých 

kurzech v Brně. Ihned do absolvování, se ucházel v hranické firmě o pracovní pozici 

bezpečnostní technik, kde byl přijat a pracuje zde dodnes. Na rozdíl od středoškolsky 

vzdělaného respondenta, tento nevystřídal mnoho pracovník pozic. Od bezpečnostního 

technika byl po třech letech povýšen na pozici školitele bezpečnosti práce a požární 

ochrany, kde opět strávil další tři roky. Po uplynutí této doby mu v roce 2008 byla 

nabídnuta pozice obchodního ředitele, kterou vykonává dodnes.  

Druhou skupinou respondentů byly dvě ženy. Podobně, jako skupina mužů, i tyto 

měly hodně společného, což bylo nutné pro přesnost výzkumu. Obě jsou stejného roku 

narození 1979, dosáhly ekonomického vzdělání, pracují v podobném odvětví, a taktéž 
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vykonávají svou činnost v olomouckém regionu. Avšak nejvýraznějším rozdílem je stupeň 

dosaženého vzdělání. První z nich má maturitu z roku 1998, kterou získala na Vsetíně, 

konkrétně na střední škole Kostka, s.r.o. v oboru cestovní ruch a turismus. Na vysokou 

školu si podala přihlášku, avšak neprošla přijímacím řízením. Po tomto neúspěchu 

vycestovala do zahraničí, kde si našla práci jako Au Pair prvním rokem v Anglii a druhým 

v Belgii. Při této příležitosti si zdokonalila cizí jazyk a po příjezdu zpět do České republiky 

pracovala jako průvodce pro zahraniční turisty. V tomto pracovním duchu pokračovala 

i nadále jako zahraniční delegátka. Poté byla poradce pro cestovní agenturu, kde 

vyhledávala nové zahraniční destinace. Od roku 2010 pracuje jako ekonomka cestovní 

kanceláře v Hranicích.  

Druhá ze skupiny je, podobně jako ve skupině mužů, vysokoškolsky vzdělaná žena, 

která získala maturitu na gymnáziu v Hranicích a vysokoškolský diplom na Univerzitě 

Tomáše Bati ve Zlíně. Vysokoškolský titul získala na fakultě managementu a ekonomiky, 

konkrétně v oboru finance. Během studia se neucházela o žádnou pracovní příležitost, 

protože, podle jejích slov, neměla na nic jiného, než na studium, čas. Po absolvování UTB 

chtěla pracovat v bance, a tak se ucházela o pracovní pozici telefonní operátorka pro banku 

ČSOB. Na tomto pracovním místě byla 4 roky, kdy poté jí byla nabídnuta pozice 

klientského poradce opět v pobočce banky ČSOB. Po třech letech v roce 2008 opět 

povýšila a stala se týmovou vedoucí oddělení kreditních karet. V roce 2011 přišlo další 

povýšení, tentokrát na pozici vedoucí pobočky ČSOB v Hranicích, kde působí dodnes. 

4.3 Analýza nákladů a výnosů spojených se studiem na vysoké škole 

Na náklady a výnosy studenta terciárního vzdělání se lze dívat různými pohledy, jak již 

bylo uvedeno v kapitole 2.4. V této části práce budou analyzovány náklady a výnosy z pohledu 

studenta, tedy z pohledu vysokoškolsky vzdělaných respondentů v porovnání s méně 

kvalifikovanými respondenty, kteří dosáhli pouze středoškolského vzdělání. Tento přístup 

klasifikace porovnává strukturu nákladů a výnosů jedinců, jejichž věk je od 19 do 23 let.  

4.3.1 Náklady spojené se studiem na vysoké škole 

V následujícím textu budou porovnávány společné náklady vysokoškoláka se 

středoškolákem, dále náklady, které vysokoškolák platí navíc a taky náklady obětované 

příležitosti. 
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Společné náklady vysokoškoláka se středoškolákem 

Náklady, které vynaložili jak respondenti se středoškolským vzděláním, tak 

i s vysokoškolským, jsou existenční náklady. Jsou to totiž náklady na základní životní 

potřeby, které nemusí souviset se samotným studiem. Mezi tyto náklady patří náklady na 

stravování, ubytování, oblečení, kosmetiku či zábavu. Jsou to spotřební náklady, do nichž 

se nezapočítávají studijní náklady. Existenční náklady respondentů budou v této práci 

považovány za shodné, protože všichni dotazovaní jedinci patří do stejné věkové kategorie. 

Je tedy předpoklad, že jejich spotřební výdaje jsou v podobné výši, avšak náklady na 

ubytování jsou v této práci zařazeny mezi náklady, které vysokoškolák platí navíc. Je to 

z toho důvodu, že středoškolsky vzdělaní jedinci dle výzkumu bydleli u svých rodičů, tedy 

nemuseli platit tyto náklady v době, kdy se další dva dotazovaní jedinci, vzdělávali na 

vysoké škole, a bydleli na kolejích. 

Náklady vysokoškoláka, které platil navíc 

Mezi náklady, které vysokoškolák platí navíc, patří náklady přímo související se 

studiem, nazývají se tedy, jak bylo uvedeno v podkapitole 2.4.1, přímé náklady. Patří zde 

poplatky za kolej, studijní materiály, náklady na dopravu do školy, a případně i náklady za 

školné. Vysoké školy, ve kterých dotazovaní respondenti získali vysokoškolský titul, patří 

mezi veřejné vysoké školy České republiky. Znamená to tedy, že zde nejsou vybírány 

žádné studijní poplatky, tedy školné. Ostatní náklady, které jsou vynakládány v souvislosti 

se studiem vysoké školy dotazovaného muže, jsou znázorněny v tabulce 4.1.  

Tabulka 4.1: Náklady na studium vysoké školy u muže v letech 1997 až 2001 
  
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Výše přímých nákladů během studia dotazované ženy na vysoké škole v letech 

1998 až 2002 jsou uvedeny v tabulce 4.2. 
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Tabulka 4.2: Náklady na studium vysoké školy u ženy v letech 1998 až 2002 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Jak lze z tabulek 4.1 a 4.2 zpozorovat, náklady související se studiem vysoké školy 

měla celkově žena, v porovnání s mužem, o 22 500 Kč vyšší. Asi nejvyšší rozdíl byl 

vypozorován u nákladů na studijní materiály. Celkové přímé náklady, které vysokoškolák 

mužského pohlaví vynaložil na terciární vzdělání, jsou 108 500 Kč. U ženy pak přímé 

náklady na vzdělání činí 131 000 Kč. Tento značný rozdíl ve výši nákladů za studijní 

materiály, byl výzkumem vysvětlen v přístupu jednotlivce ke studiu. Student mužského 

pohlaví vynakládal za materiály každoročně stejnou částku po celou dobu studia, zatímco 

studentka vynaložila každým rokem vyšší částku. To je zapříčiněno tím, že byla v přístupu 

ke studiu poctivější a k probíraným předmětům si kupovala všechny dostupné materiály, 

zatímco dotazovaný student VŠ byl ochotný vynakládat prostředky jen na ty nejdůležitější 

předměty. 

Náklady obětované příležitosti 

Náklady obětované příležitosti jsou, na rozdíl od skutečně vynaložených nákladů, 

tedy nákladů existenčních a přímých studijních nákladů, náklady implicitní. Tyto nepřímé 

náklady vyjadřují ušlý zisk, tzn. mzdu, kterou by za dobu vysokoškolského studia mohl 

studen získat, kdyby byl zaměstnaný. V případě této práce, bude ušlý zisk 

vysokoškolských jedinců představovat čistou mzdu středoškolsky vzdělaného respondenta 

stejného pohlaví. Údaje o čisté mzdě muže, který je méně kvalifikovaný, jsou 

uvedeny v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Náklady obětované příležitosti muže v letech 1997 až 2001 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky jsou celkové nepřímé náklady na vzdělávací proces muže 

vyčísleny na 404 160 Kč. 
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Vývoj čisté mzdy ženy se středoškolským vzděláním, a tedy vývoj nepřímých 

nákladů ženy s vyšší kvalifikací, je uveden v tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4: Náklady obětované příležitosti ženy v letech 1998 až 2002 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Během pěti let byly nepřímé náklady na vzdělání ženy vyčísleny na 345 173 Kč. 

Z výše uvedených tabulek si lze povšimnout, že náklady obětované příležitosti ženy jsou 

o necelých 15 % nižší, než nepřímé náklady muže. Je to z důvodu, že muži všeobecně 

dostávají vyšší mzdu než ženy.  

Úroky z případné studentské půjčky 

V tomto případě se jedná o výši úroků z případné půjčky určené k financování 

přímých nákladů na terciární vzdělání. Při rozhovoru s vysokoškolsky vzdělanými 

respondenty však bylo zjištěno, že k financování vzdělávacího procesu použili finance 

z rozpočtu rodiny. V tomto případě se tedy nebude počítat s žádnou přidanou hodnotou 

k přímým nákladům v podobě úroků. Bude se však předpokládat, že všechny vynaložené 

přímé náklady na vzdělání musí, každý vysokoškolsky vzdělaný jedinec, vrátit do 

rodinného rozpočtu. 

4.3.2 Výnosy plynoucí ze vzdělání 

Jak již bylo uvedeno v textu výše, výnosy z vysokoškolského vzdělání nese jak 

jednotlivec, tak i celá společnost. V této části budou opět analyzovány pouze výnosy 

plynoucí ze vzdělání jednotlivce. Soukromým výnosem z investice do vysokoškolského 

vzdělání jsou především vyšší výdělky získávané po dobu aktivního pracovního života. 

Výnosy zde budou rozděleny na peněžní a nepeněžní. 

Peněžní výnosy 

Peněžní výnosy z vysokoškolského vzdělání zahrnují vyšší platy oproti 

respondentům s nižším stupněm vzdělání. Dle výzkumu případové studie je čistá mzda 

u středoškolsky vzdělaného muže o 35 % nižší, než průměrný plat vysokoškoláka za 

období let 2002 až 2013, jak lze vidět v tabulce 4.5. 
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Tabulka 4.5: Průměrná roční čistá mzda  Tabulka 4.6: Průměrná roční čistá mzda 
mužů dle vzdělání v letech 2002 až 2013  žen dle vzdělání v letech 2002 – 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                   Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V případě skupiny dotazovaných žen, je situace podobná, ale není u nich 

zaznamenán až tak velký procentní rozdíl. Dle výzkumu je čistá mzda u středoškolsky 

vzdělané ženy o 30 % nižší, oproti ženě terciárně vzdělané za celou dobu pozorování. 

Údaje o čisté mzdě dotazovaných žen v letech 2003 až 2013 jsou zaznamenány v tabulce 

4.6. 

Z porovnání dvou výše uvedených tabulek si lze dále povšimnout rozdílnou výši 

nástupního platu u vysokoškolsky vzdělaných dotazovaných. U ženy, která měla nástupní 

plat ve výši 117 660 Kč čisté mzdy za rok, je nástupní plat nižší o necelých 18 %, oproti 

vysokoškolsky vzdělanému muži. Avšak rozdíl nastal, dle výzkumu, i v porovnání příjmů 

středoškolsky vzdělaných respondentů, kde zástupkyně ženského pohlaví má nižší mzdu 

o 12 %, oproti mužskému pohlaví v roce 2003. Lze z toho tedy říct, že s rostoucí 

kvalifikací jedinců, roste i rozdíl ve výši příjmů mezi pohlavími. 

Nepeněžní výnosy 

Nepeněžní výnosy jsou pozitivní externalitou vzdělání. Jsou spojeny s lepším 

uplatněním na trhu práce, s lepší pracovní pozicí a kariérním postupem. Nepeněžním 

výnosem lze rozumět i výnosy ze společenské pozice, na které jsou vázány lepší 

společenské kontakty a lepší přístup k informacím. Nepeněžní výnos s sebou nese i určitou 

úroveň kulturní, sociální a politické účasti. 
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Jak bylo uvedeno v textu výše u charakteristiky vysokoškolsky vzdělaného 

respondenta, lze u něj zaznamenat rychlejší kariérní postup a nižší fluktuaci, tedy ne tak 

častá změna zaměstnání. I pracovní prostředí se liší u kvalifikovanějšího respondenta. 

Středoškolsky vzdělaný jedinec pracuje v místnosti s dalšími pracovníky a musí se dělit 

o pracovní stůl a další zařízení. Nemá dostatečný klid na pracovní činnost, která je 

přerušována zvoněním telefonů ostatních kolegů a neustálým ruchem, který vytváří ostatní. 

Jelikož s tímto respondentem byl rozhovor prováděn na jeho pracovišti, tak se toto 

prostředí zároveň projevilo ve výsledku rozhovoru. Časté přerušování bylo příčinou toho, 

že rozhovor musel být uskutečněn dvakrát. Muž s terciárním vzděláním má samostatnou 

kancelář, která s sebou nese i klidné prostředí na výkon práce. Má klidnou a prostornou 

kancelář se vším potřebným zařízením, které využívá pouze pro své účely. To se 

samozřejmě projevilo i ve výsledku případové studie tohoto jedince. Rozhovor, který byl 

také uskutečněn na pracovišti v jeho kanceláři, byl proveden v krátkém časovém úseku, ve 

kterém byly získány všechny potřebné informace k výzkumu. U respondenta s nižší 

kvalifikací bylo dále zjištěno, že moc nevyužívá kulturní zařízení a ani nepřemýšlel 

o zvýšení kvalifikace. Nechodí do kina ani divadla a nezajímá se o žádné společenské 

události. Oproti tomu terciárně vzdělaný respondent pravidelně navštěvuje různá divadelní 

představení, zajímá se o kulturní akce, které se konají v okolí, a rád je s přáteli navštěvuje. 

Navíc si stále zvyšuje kvalifikaci na kurzech cizího jazyku a dalších. I to je značný rozdíl 

mezi dotazovanými muži. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na formu bydlení. Muž 

se středoškolským vzděláním bydlí, a vždy bydlel v nájmu, v panelovém domě v centru 

města, naproti tomu vysokoškolsky vzdělaný muž žije v klidné části na okraji města 

v nízkoenergetickém domě. 

Bude-li porovnávána skupina žen, tak i zde lze zaznamenat značný rozdíl. Zatímco 

středoškolsky vzdělaná žena vystřídala mnoho zaměstnání u různých zaměstnavatelů, tak 

terciárně vzdělaná žena pracovala pro jednu společnost po celou dobu a zaznamenala 

rychlejší pracovní růst. Avšak co se týče aktuálního pracovního prostředí, tak obě ženy 

pracují v kanceláři samy a mají klid na pracovní činnost. To se opět projevilo v efektivitě 

výzkumu. Dále byl mezi ženami zaznamenán značný rozdíl v získání další kvalifikace. 

Zatímco středoškolsky vzdělaná žena si po maturitě neudělala žádný další kurz, aby si 

zvýšila svoji kvalifikaci, pouze absolvovala povinné školení, které nařídil zaměstnavatel, 

bylo u terciárně vzdělané ženy zaznamenáno další zvýšení kvalifikace. Během pracovní 

činnosti jí byl zaměstnavatelem nabídnut bezplatný jazykový kurz, který probíhal 
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v pracovní době. Navíc chodila na kurzy účetnictví, kurzy ohledně daní a další. Této ženě 

byla taktéž nabídnuta stáž v německé bance, kde strávila jeden měsíc. Další rozdíl byl 

spatřen ve vlastnictví bydlení. Zatímco vysokoškolsky vzdělaná žena žije v bytě v osobním 

vlastnictví, tak méně kvalifikovaná žena žije v nájmu v cihlovém domě. Avšak v čem se 

dotazované ženy moc neliší, je účast na kulturních akcích. Obě mají rády kulturní události 

a rády chodí do společnosti.  

4.3.3 Grafické znázornění nákladů a výnosů vysokoškolského vzdělání 

Výše získané data budou nyní graficky prezentovány. Tento rostoucí graf 

znázorňuje náklady studenta vysoké školy před získáním vysokoškolského diplomu 

a výnosy studenta po absolvování vysokoškolského vzdělání. Vstupní data pro všechny 

výpočty v této práci byly získány z výzkumu případové studie, a tyto data byly poté 

přepočítány podle platných účetních předpisů v daném roce, např. výnosy z investice, které 

byly vyjádřeny jako čistá mzda v jednotlivých letech. Výpočet čisté mzdy se v průběhu 

období několikrát změnil, jako třeba v roce 2009, kdy byla zavedena superhrubá mzda 

a také se změnila sazba sociálního pojištění hrazené zaměstnancem. 

Graf 4.1: Vývoj nákladů a výnosů ze vzdělání u mužů ve věku 19 – 35 let v Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V grafu 4.1 je zachycen vývoj výnosů a nákladů u respondentů mužského pohlaví 

v letech od ukončení střední školy až po současnost. Na první pohled je zřejmý rozdílný 

trend vývoje. Lze sice konstatovat, že oba muži mají v čase rostoucí příjem ze svého 

zaměstnání, ale u muže se středoškolským vzděláním lze konstatovat, že jeho přírůstky 

rostou každým rokem nižším tempem. Průměrně se jeho mzda zvyšovala každým rokem 

o 18 %. Naopak u vysokoškolsky vzdělaného muže si lze všimnout, kromě rostoucího 

příjmu, i každoročně zvyšující přírůstky. Průměrně byly jeho příjmy každým rokem 

o 21 % vyšší. Je zde tedy vztah zvyšující korelace příjmů s přibývajícím věkem mezi 

oběma dotazovanými muži. To je způsobeno tím, že i během aktivního pracovního života 
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muže s terciárním vzděláním dochází k rozšiřování lidského kapitálu, a tedy ke stálému 

zvyšování kvalifikací a s tím spojenou rostoucí mzdou. Z grafu 4.1 si lze dále všimnout, že 

prvních pět let, po kterých muž studuje vysokou školu, je mzda pod osou x, tedy 

v záporných hodnotách. Tato plocha znázorňuje přímé náklady vynaložené na vzdělávací 

proces. V tabulce 4.1 byly tyto náklady celkově vyčísleny na 108 500 Kč. Oproti přímým 

nákladům, jsou náklady nepřímé v grafu vyjádřeny nad osou x. Celkové nepřímé náklady 

z tabulky 4.3 byly vyčísleny na 404 160 Kč. Z grafu 4.1 je zřejmé, že nepřímé náklady 

vysokoškolsky vzdělaného jedince, je příjmem středoškoláka, který vydělává. Součet 

všech nákladů, přímých i nepřímých, které je respondent nucen obětovat při nástupu na 

vysokou školu a během pětiletého studia vysoké školy je v tomto případě 512 660 Kč. 

Další důležitým faktem, který je z grafu zřejmý je, že již nástupní plat vysokoškoláka je 

vyšší, než plat respondenta se středoškolským vzděláním po šestileté praxi a po celou 

pozorovanou dobu se příjmový rozdíl dále prohluboval.  

Graf 4.2: Vývoj nákladů a výnosů ze vzdělání u žen ve věku 19 – 34 let v Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Grafická analýza nákladů a výnosů vysokoškolského studia u ženy je znázorněna 

v grafu 4.2. Opět je zde zachycen vývoj příjmů obou dotazovaných žen od 19-ti let až po 

současných 34 let, kde je na první pohled zřejmý rozdíl ve výši příjmu. Zatímco má u ženy 

se středoškolským vzděláním finanční příjem rostoucí trend s klesajícími přírůstky, lze 

u ženy s terciárním vzděláním zaznamenat od ukončení vzdělávacího procesu každoročně 

rostoucí přírůstky ve mzdě. Mzda ženy s nižší kvalifikací průměrně každoročně rostla 

o 20 %, kdežto mzda vysokoškolsky vzdělané ženy průměrně rostla o 26 % každým 

rokem. I zde je tedy vztah zvyšující korelace finančních příjmů s přibývajícím věkem mezi 

dotazovanými ženami. Podobně jako v grafické analýze nákladů a výnosů u mužů, i tady si 

lze všimnou, že prvních pět let, které žena věnuje studiu na vysoké škole, jsou její záporné 

výnosy vyjádřeny hodnotou pod osou x, která vyjadřuje její přímé náklady na vzdělávací 
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proces. Tyto náklady již byly vyčísleny v tabulce 4.2, a dosahují celkové výše 131 000 Kč, 

za pět let studia. Stejně, jako v předchozím případě, i zde jsou nepřímé náklady vyjádřeny 

nad osou x. Hodnota těchto nákladů dosáhla výše 345 173 Kč, tedy výše finančních 

příjmů, které získala v zaměstnání středoškolsky vzdělaná žena z tabulky 4.4. Hodnota 

nepřímých nákladů je u ženy nižší, než u muže, z důvodu rozdílné výše mzdy 

středoškolsky vzdělaných respondentů. Celková hodnota vynaložených nákladů, které žena 

obětovala studiem, je 476 173 Kč. V grafu je plocha celkových nákladů znázorněna 

součtem ploch, které jsou ve věku od 19 do 23 let nad a pod osou x. I zde lze zaznamenat 

skutečnost, že již nástupní plat absolventky vysoké školy převyšoval plat dotazované ženy 

středoškolsky vzdělané, která byla v pracovním procesu již šestým rokem. Rozdíl ve 

finančních příjmech se v dalších letech v pracovním procesu dále zvyšoval. 

4.4 Hodnocení rentability terciárního vzdělání 

Následující text obsahuje stěžejní výsledky týkající se hodnocení návratnosti investice 

do vysokoškolského vzdělání v ČR. V této práci bude hodnocení provedeno na dvou 

skupinách, ve kterých jsou respondenti rozděleni podle pohlaví. Veškeré vstupní data 

k výpočtům byly získány z výzkumu případové studie čtyř respondentů. Pro hodnocení 

návratnosti investice byly vybrány metody, jako je čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento, a taky míra a doba návratnosti. 

4.4.1 Výpočet čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty (NPV) představuje rozdíl mezi diskontovanými 

peněžními příjmy plynoucími z investice do vzdělání a náklady vynaloženými na tuto 

investici. Jelikož ani výdaje nejsou jednorázovou investici a probíhají v době vzdělávání, 

musí být taky diskontovanou hodnotou.  

Vstupní data výpočtu NPV pro muže, jako jsou náklady a výnosy na investici do 

vzdělání, byly použity z výsledku případové studie, konkrétně výsledky z tabulek 4.1, 4.3 

a 4.5. Tyto výsledky byly vyčísleny jednotlivými respondenty, tudíž je lze považovat za 

věrohodné. Největším problémem ve výpočtu bylo stanovení diskontní míry. Tato 

diskontní sazba byla stanovena na základě nejméně rizikové investice v době investičního 

rozhodování, tedy v roce 1997. Tuto investicí lze považovat za investice do státních 

dluhopisů s dobou splatnosti deseti let. Z důvodu získání co nejpřesnějšího výsledku, byla 

do této míry zahrnuta inflace, tedy změna peněžní hladiny. Vývoj desetiletého státního 

dluhopisu je uveden v příloze č. 1 a vývoj míry inflace je uveden v příloze č. 2. Diskontní 
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sazba byla tedy stanovena na 6,93 %, a je určena součtem aritmetického průměru míry 

inflace za období 2000 až 2013 a aritmetického průměru výnosu desetiletého státního 

dluhopisu za stejné období. Autor práce si je vědom, že nejpřesnějších výsledků by bylo 

dosaženo, kdyby byla konkrétní diskontní sazba v každém jednotlivém roce přesná. Z toho 

důvodu byla kontaktována Česká národní banka o dodání potřebných dat o výnosu státních 

dluhopisů v letech 1997 až 1999, ta však odpověděla, že data pro požadované období nelze 

zajistit, z důvodu neexistence podkladových dat potřebných pro výpočet. 

Výpočet čisté současné hodnoty byl proveden na základě dosazení vstupních 

hodnot do vzorce (3.2). Za účelem porovnání výsledných hodnot je nejdříve uveden 

výpočet pro vysokoškolsky vzdělaného muže v letech 1997 až 2013, a poté pro ženu 

stejného vzdělání v období 1998 až 2013.  

Rozhodovacím kritériem u metody NPV je, aby byla kladná. Znamenalo by to tedy, 

že investice do vzdělání je přijatelná, protože budoucí výnosy z investice jsou vyšší než 

náklady na ni. 
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U vysokoškolsky vzdělaného muže je čistá současná hodnota kladná ve výši 

833 303 Kč. Toto vysoké kladné číslo značí, že jeho investice do vzdělání měla smysl a je 

přijatelná. V prvních pěti letech výpočtu jsou jako budoucí výnosy z investice zahrnuty 

náklady na investici v podobě záporných výdělků. Je zde tedy uveden součet přímých 

a nepřímých nákladů za jeden rok. 

Výpočet čisté současné hodnoty u vysokoškolsky vzdělané ženy v letech 1998 až 

2013 je uveden níže. 
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Vstupní data, jako je diskontní sazba, byla použita stejná, jako sazba pro výpočet 

NPV u muže, tedy součet míry inflace a výnosu desetiletého státního dluhopisu, kvůli 

porovnání výsledných hodnot. Ostatní vstupní data byla použita z výsledků případové 

studie, konkrétné z tabulek 4.2, 4.4 a 4.6. Opět jako v předešlém případě, i zde jsou pro 

prvních pět let výpočtu zahrnuty budoucí výnosy, v podobě součtu přímých a nepřímých 

nákladů na vzdělání ženy, jsou to tedy záporné výdělky. 

Podobně jako u muže, tak i u vysokoškolsky vzdělané ženy je čistá současná 

hodnota kladná a je ve výši 661 922 Kč, tudíž tato investice je přijatelná a má smysl. 

Z výpočtu NPV u ženy si lze všimnout, že je hodnota, v porovnání s mužem, nižší. Zde se 

však nesmí zapomenout na fakt, že výpočet u ženy je pouze za období 16 let, kdežto 

hodnota NPV u muže je za let 17. 

4.4.2 Výpočet vnitřního výnosového procenta 

Další z metod hodnotících investici do lidského kapitálu je metoda vnitřního 

výnosového procenta IRR. Tato metoda udává takovou míru výnosu, při které je čistá 

současná hodnota rovna nule, neboli taková míra, při které jsou příjmy z investice rovny 

nákladům na ni. Podobně jako metoda NPV, i tato respektuje faktor času či peněžní toky 

z investice plynoucí. 

Vstupní hodnoty, které jsou zapotřebí k výpočtu IRR, byly získány, podobně jako 

pro výpočet NPV, z případové studie čtyř respondentů. Tato metoda pracuje pouze 

s konvenčními peněžními toky, což je v souladu se vstupními hodnotami, protože záporné 

výdělky jsou v časové řadě pouze v prvních pěti letech a poté už následují pouze kladné 

hodnoty peněžního toku. 

Klíčovým rozhodovacím kritériem je zde vztah vnitřního výnosového procenta 

a úrokové míry. Matematicky to lze vyjádřit p = r. Investice je tedy v tomto případě 
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zisková, jestliže vnitřní výnosové procento je vyšší, než cena zápůjčního kapitálu, tedy 

platí-li vztah p > r. 

Jak lze zjistit z následujícího, rovnice pro vnitřní výnosové procento a rovnice čisté 

současné hodnoty jsou si velmi podobné. V rovnici pro vnitřní výnosové procento 

zjišťujeme, při jaké úrokové míře p je čistá současná hodnota rovna nule. Rovnice 

vnitřního výnosového procenta u vysokoškolsky vzdělaného muže má následující podobu. 

Vstupní data, která plynou v období let 1997 až 2013, byla dosazena do vzorce (3.3). 
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U muže, terciárně vzdělaného, je vnitřní výnosové procento rovno hodnotě 21,9 %. 

V porovnání s úrokovou mírou, která byla použita pro výpočet NPV, tedy 6,93 %, je tato 

hodnota vyšší, což značí, že investice je zisková. Je tedy výnosnější než investice do 

desetiletého státního dluhopisu, navíc se zohledněním inflace.  

Následně bude uveden výpočet vnitřního výnosového procenta dle vzorce (3.3) pro 

vysokoškolsky vzdělanou ženu v letech 1998 až 2013. 
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Stejně jako u výpočtu IRR muže je i u ženy zaznamenáno vyšší vnitřní výnosové 

procento v porovnání se stanovenou úrokovou mírou. Konkrétní hodnota IRR pro ženu je 

20 %. To opět říká, že je tato investice zisková, ovšem v porovnání s mužem je toto 

procento nižší o 1,9 p. b. Může to opět být způsobeno tím, že u ženy je zaznamenána kratší 

časová řada vstupních dat, nebo skutečností, že vysokoškolsky vzdělané ženy vydělávají 

méně než muži stejně vzdělaní. 

Mnou odhadnutá vnitřní výnosová procenta přibližně odpovídají hodnotám, které 

odhaduje OECD (2013). Problémem OECD je ovšem jeho časové zpoždění, které je velmi 
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značné (cca 3 roky). Toto zpoždění samozřejmě zkresluje odhady, které OECD provedlo. 

V roce 2010 činilo soukromé IRR pro ČR dle odhadů OECD (2013) 17,6 % pro muže 

a 16 % pro ženy. 

4.4.3 Výpočet míry návratnosti investice do vzdělání 

Pro výpočet míry návratnosti investice do vzdělání bude využito metody zvané 

zkrácená metoda výpočtu návratnosti investice do vzdělání, podle vzorce (3.5), jejíž 

výsledek určuje soukromou míru výnosnosti vzdělání. Vzorec se skládá z průměrné 

měsíční čisté mzdy jak středoškoláka, tak i vysokoškoláka. Tento výpočet je pro výzkum 

diplomové práce dostačující. V čitateli bude tedy rozdíl těchto dvou mezd a ve jmenovateli 

je součin počtu let strávených vzděláváním a průměrná mzda středoškolsky vzdělaného 

jedince. Opět, jako v předešlých případech, i zde jsou vstupní data získané díky výzkumu 

případové studie čtyř respondentů. Nejdříve bude proveden výpočet míry návratnosti 

investice do VŠ pro muže a poté pro ženské pohlaví.   

Aby byla získána co nejpřesnější průměrná měsíční čistá mzda mužů, byl vypočítán 

aritmetický průměr všech finančních příjmů. Pro středoškoláka to byly příjmy od roku 

1997 do 2013, avšak pro vysokoškolsky vzdělaného muže byla získána průměrná měsíční 

čistá mzda díky aritmetickému průměru za roky 2002 až 2013.  

∗ 	= 	
	 − 	

∗ 	
∗ = , 	% 

Soukromá míra výnosnosti u muže s vysokoškolským, konkrétně s magisterským, 

vzděláním s následným uplatněním v nepodnikatelské sféře je vysoká, a dosahuje 14,8 %.  

Podobně, jako u muže, tak i pro ženu, byl výpočet míry návratnosti založen na 

průměrných mzdách. Pro méně kvalifikovanou ženu byl proveden aritmetický průměr čisté 

mzdy za období 1998 až 2013 a pro ženu vysokoškolsky vzdělanou byl průměr čisté mzdy 

získán za období 2003 až 2013.  
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∗ 	
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Výnosnost investice do vysokoškolského vzdělání s následným uplatněním 

v nepodnikatelské sféře je i u ženy evidentní, a dosahuje 13,6 %. 
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Rozdíl mezi mírou výnosnosti u muže a ženy je sice nepatrný, ale není 

zanedbatelný, a je ve výši 1,2 p. b. Tento rozdíl je způsoben, jak již bylo uvedeno výše, 

mzdovou diferencí ve společnosti mezi muži a ženami. Tato skutečnost byla tedy 

potvrzena i v tomto výpočtu. 

4.4.4 Prostá a diskontovaná doba návratnosti 

Doba návratnosti, nebo doba úhrady, je časový interval, který určuje, za jak dlouho 

dojde k úhradě investovaných výdajů příjmy plynoucí z této investice. Tento interval asi 

nejvíce zajímá každého jedince, který se účastní terciárního vzdělání. Je to z toho důvodu, 

protože právě doba, za kterou se investorovi vrátí investované peněžní prostředky 

a náklady obětované příležitosti v podobě vyšších příjmů, je hlavním, ne-li nejdůležitějším, 

rozhodovacím kritériem každého jedince.  

V této práci je doba návratnosti použitá ve dvou variantách. V první variantě je to 

doba, za kterou se peněžní příjmy z investice vyrovnají počátečním investičním nákladům. 

Z definice je zřejmé, že se jedná o vyjádření prosté doby návratnosti. Tato forma je 

nejjednodušší a lze si ji představit především pro rychlou kontrolu, zda je určitá investice 

vůbec reálná. Hodnotící kritérium je využíváno zejména u krátkodobých projektů, neboť 

nerespektuje faktor času. Podle vzorce (3.6) byla vypočítána prostá doba návratnosti 

a tabulka 4.7 prezentuje výsledky pro muže. Jelikož má prostá doba návratnosti některé 

nedostatky, jako třeba, že počítá s nediskontovanou výší peněžního toku, která je v případě 

investice do vzdělání důležitým faktorem, protože se jedná o dlouhodobou investici, je zde 

uveden i výpočet tzv. diskontované doby návratnosti podle vzorce (3.7), který vede 

k přesnějším hodnotám. Prostá doba návratnosti je zde vypočítána, alespoň pro srovnání 

s diskontovanou dobou návratnosti. 
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Tabulka 4.7: Prostá doba návratnosti  Tabulka 4.8: Diskontovaná doba návratnosti 
u muže v letech 1997 až 2013 u muže v letech 1997 až 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z tabulky 4.7 si lze všimnout, že prostá návratnost investice do vysokoškolského 

vzdělání bude u muže v roce 2005, tedy v devátém roce od nástupu na vysokou školu. Je 

dobré si však uvědomit, že prvním rokem návratnosti se rozumí až rok, kdy jedinec 

absolvuje studium na vysoké škole, protože do té doby vynakládá pouze přímé a nepřímé 

náklady na vzdělání. Je tedy jasné, že návratnost investice bude už ve čtvrtém roce po 

absolvování studia na vysoké škole. Konkrétní datum prosté návratnosti je 10. dubna roku 

2005, což je den, kdy jedinec splatí všechny svoje náklady na studium, tedy studijní 

náklady, náklady na ubytování a dopravu a taky náklady obětované příležitosti. Avšak 

v případě diskontované doby návratnosti, lze očekávat delší návratnost investice do 

vzdělání. Jak si lze z tabulky 4.8 všimnout, diskontovaná návratnost investice do 

vysokoškolského vzdělání bude u muže až v roce 2006. Lze ji teda očekávat až po deseti 

letech od nástupu na VŠ, tedy po pěti letech absolvování vysokoškolského studia. Opět 

konkrétní datum diskontované návratnosti je 28. dubna roku 2006. Tímto dnem splatí 

vysokoškolsky vzdělaný jedinec všechny náklady související se vzděláním. V grafu 4.3 je 

znázorněn vývoj diskontované doby návratnosti, kde je zcela zřejmá doba, kdy se 

vynaložené studijní náklady vyrovnají finančním příjmům, plynoucí z investice do 

vzdělání. 
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Graf 4.3: Vývoj diskontované doby návratnosti u muže od 1997 až 2013 v Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z grafu 4.3 si lze ověřit dobu diskontované návratnosti. Je zde zcela zřejmé, že 

příjmy plynoucí z investice do vzdělání se od nástupu na VŠ vyrovnají investovaným 

nákladům v první polovině devátého roku. Minimem v grafu 4.3 je bod v pátém roce. 

Tento bod značí celkovou výši všech vynaložených nákladů na vzdělání, tedy součet 

přímých a nepřímých nákladů. Dalším faktem, z grafu zcela zřejmým je, že finanční příjmy 

rostly rychleji, než náklady vynaložené na vzdělání. Lze to vypozorovat ze sklonu křivek. 

Podle stejného vzorce (3.6), jak u muže, tak i pro ženu byla vypočítána prostá doba 

návratnosti, jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.10. Podobně jako pro muže, tak i pro 

ženu, byla, kvůli výše zmíněným nedostatkům, vypočítána diskontovaná doba návratnosti 

dle vzorce (3.7). Předem se dá předpokládat, že doba návratnosti ženy, v porovnání 

s dobou návratnosti muže, bude delší, opět díky mzdovým rozdílům. Ovšem tato doba 

nebude výrazně delší, protože celkové náklady na vzdělání byly u muže vyšší, a to díky 

nákladům obětovaným příležitosti, tedy opět díky mzdovým rozdílům, které měl vyšší 

o necelých 60 000 Kč. Oproti tomu přímé náklady měla žena vyšší o 22 500 Kč. Znamená 

to tedy, že celkové náklady na vzdělání měl muž vyšší o 37 500 Kč. 
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Tabulka 4.9: Prostá doba návratnosti  Tabulka 4.10: Diskontovaná doba návratnosti 
u ženy v letech 1998 až 2013 u ženy v letech 1998 až 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z tabulky 4.9 je zřejmé, že prostá doba návratnosti nastává u ženy v roce 2006, tedy 

ve stejném roce jako u muže, protože žena je v tomto případě o rok mladší. Návratnost 

bude v devátém roce od nástupu na vysokou školu, ale ve čtvrtém roce po absolvování. 

I zde lze vypočítat konkrétní datum, ve kterém budou investované náklady kryty 

finančními příjmy plynoucí z investice do vzdělání. Toto datum je 3. srpen 2006. Jak bylo 

předpokladem, doba návratnosti je u ženy delší. Tento rozdíl však není výrazný. Žena má 

delší prostou dobu návratnosti pouze o tři měsíce a 24 dní, což je podle autora doba 

zanedbatelná. Avšak v případě diskontované doby návratnosti, lze nejen očekávat delší 

návratnost investice, ale taky větší rozdíl v době návratnosti mezi mužem a ženou. 

Diskontovaná doba návratnosti u ženy je zobrazena v tabulce 4.10. Návratnost v tomto 

případě, podobně jako v případě muže, nastává v 10 roce od nástupu na vysokou školu, 

neboli po pěti letech od absolvování studia na VŠ. V tomto případě je konkrétní datum 

návratnosti 21. listopadu roku 2007. I zde si lze všimnout delší doby návratnosti 

v porovnání s muži, ale opět se nejedná o výrazný rozdíl. Žena má delší návratnost pouze 

o šest měsíců a 22 dní. V případě investice, která má celkové náklady přesahující 

500 000 Kč je tento rozdíl zanedbatelný. 
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Jako v předešlém případě, i zde bude graficky zachycen vývoj diskontované doby 

návratnosti investice do VŠ, kde je zcela zřejmá doba, kdy se vynaložené celkové náklady 

na studium vyrovnají finančním příjmům, které plynou z investice do vzdělání. 

Graf 4.4: Vývoj diskontované doby návratnosti u ženy od 1998 až 2013 v Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Graf 4.4 opět znázorňuje vývoj diskontované doby návratnosti. Opět je zde vidět, 

že v druhé polovině devátého roku se náklady plynoucí z investice do vzdělání od nástupu 

na VŠ vyrovnají příjmům z investice. Minimum je v grafu 4.4 opět pátý rok, ve kterém 

dochází k maximální výši celkových kumulovaných nákladů. Podobně jako v grafu 4.3 lze 

i zde vypozorovat ze sklonu křivek, že peněžní příjmy rostly rychleji, než investované 

náklady. 
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5 Závěr 

Role lidského kapitálu v moderní ekonomice je dnes už nezpochybnitelná. Do 

předmětu zkoumání ekonomů se úvahy o hodnotách člověka a jeho vzdělání dostaly teprve 

v posledních desetiletích, přestože jsou známy už po staletí. Zájem o investování do svých 

znalostí je v dnešní době čím dál vyšší, ať už se jedná o investici do vysokoškolského 

vzdělání, jazykových kurzů nebo kurzů účetnictví. Člověk takto činí s předpokladem, že se 

mu tato investice do vzdělání v budoucnu vrátí jak formou peněžních výnosů, nebo formou 

lepšího profesního postavení, či postavení společenského.  

S ohledem na tyto trendy byla práce zaměřena na potvrzení pozitivního vlivu 

lidského kapitálu a příjmu, který plyne z investice do vzdělání. Platnost tohoto vztahu byla 

prokázána pomocí kvalitativního výzkumu případové studie. Záměrně byli vybráni čtyři 

jedinci, se kterými byl proveden hloubkový rozhovor. Hledali se jedinci pomocí předem 

stanovených kritérií, jako je pohlaví, věk, region působnosti, vzdělání a odvětví 

zaměstnání. Tyto charakteristiky byly nejdůležitější pro celý výzkum v práci, aby byla co 

nejpřesnější a nejpřínosnější. Celý výzkum byl proveden jedním výzkumníkem tak, aby 

byla zaručena shodnost postupů a scénáře u každého jednotlivého respondenta. Technicky 

nejnáročnější fází byla přípravná fáze případové studie, kde byl sestaven scénář kladených 

otázek. Dobře připravená přípravná fáze měla za následek efektivní a rychlý postup při 

dalších krocích výzkumu. Avšak časově nejnáročnější fází byla fáze realizační, ve které se 

hledali vhodní respondenti.  Nakonec však byli nalezeni jedinci, kteří se shodli ve všech 

výše uvedených charakteristikách a kteří poskytli osobní údaje od roku 1997 do roku 2013, 

popř. od 1998 do 2013 u žen, jako vstupní data pro výzkum v této práci. 

Primárním cílem práce bylo prokázat pozitivní vztah mezi investicí do lidského 

kapitálu a budoucími příjmy plynoucí ze vzdělání. Tato skutečnost byla v práci prokázána, 

protože bylo zjištěno, že vysokoškolsky vzdělaný muž má o 35 % vyšší průměrný příjem 

za celou dobu pozorování, oproti středoškolsky vzdělanému muži. Tato skutečnost byla 

zároveň potvrzena u ženy s vysokoškolským vzděláním, která má vyšší mzdu o 30 % 

oproti méně kvalifikované ženě v letech 2003 až 2013. Dále byla prokázána i skutečnost, 

že mezi lidským kapitálem a nepeněžními příjmy z investice do vzdělání existuje taktéž 

pozitivní vztah. Vysokoškolsky vzdělaní jedinci měli lepší pracovní prostředí, samostatnou 

kancelář, vyšší kariérní růst, méně často měnili zaměstnavatele, pracovali méně ve stresu, 

rádi zvyšovali svoji kvalifikaci na vzdělávacích kurzech, navštěvovali kulturní zařízení ale 
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hlavně, působili lépe na první dojem. Oproti nim středoškolsky vzdělaní jedinci často 

měnili svého zaměstnavatele, sdíleli svou kancelář s dalšími zaměstnanci, byl u nich 

zaznamenán nižší kariérní růst, od ukončení střední školy si nijak nezvýšili svou 

kvalifikaci, méně často chodili na různá kulturní místa a na první dojem působili stresově 

a pracovně hodně vytížení. 

Sekundárním cílem práce bylo zhodnotit individuální míru návratnosti investice do 

terciárního vzdělání. Jedinci, kteří při nástupu na vysokou, přišli o mzdu, kterou pobírali 

středoškoláci v zaměstnání, přišli o náklady obětované příležitosti. Výše nákladů je 

rozdílná mezi pohlavími. Pro ženu byly tyto náklady nižší o 15 %, oproti vysokoškolsky 

vzdělanému muži, z důvodu, že žena se středním vzděláním pobírala v zaměstnání nižší 

mzdu v porovnání s mužem. Zde se nabízí myšlenka, že by i doba návratnosti investice 

u muže měla být delší, avšak není tomu tak, protože již nástupní plat ženy po absolvování 

vysoké školy byl, v porovnání se stejně vzdělaným mužem, nižší o 18 %. Opačně tomu 

bylo v případě přímých nákladů, mezi které se zahrnují náklady na studijní materiály, 

dopravu a ubytování, a v porovnání s náklady nepřímými jsou několikanásobně nižší. 

Přímé náklady měla žena vyšší o necelých 18 %, což bylo zapříčiněno její pečlivou 

přípravou na výuku. Tyto údaje sloužily jako vstupní data pro výpočet prosté 

a diskontované doby návratnosti. Větší vypovídací hodnota se přisuzuje diskontované době 

návratnosti, protože bere v úvahu faktor času. Pro muže vyšla diskontované doba 

návratnosti pět let po absolvování vysoké školy. Je to tedy doba, za kterou všechny 

náklady na studium, jak přímé, tak i nepřímé, pokryly příjmy plynoucí ze vzdělání. U ženy 

vyšla podobná diskontovaná doba návratnosti, a sice že v pátém roce po absolvování 

vysoké školy její příjmy ze vzdělání pokryjí všechny vynaložené náklady během studia. 

Avšak konkrétní doba návratnosti investice do vzdělání je u ženy o více jak šest měsíců 

delší, což je dle autora zanedbatelné.  

Investice do vzdělání se v této práci hodnotily také pomocí metody čisté současné 

hodnoty, která pro oba vysokoškolsky vzdělané jedince vyšla kladně, což znamená, že 

investice má smysl a je přijatelná. I metoda vnitřního výnosového procenta ukázala, že je 

u obou vysokoškoláků investice zisková a měla by se uskutečnit, protože vnitřní výnosové 

procento bylo vyšší, než stanovená úroková sazba. Konkrétní hodnota IRR je u ženy nižší 

o 1,9 p. b.   
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Výše uvedené skutečnosti vedou k závěru, že investice do vzdělání byla pro 

zkoumané osoby přínosná a měla za následek, mimo vyšší budoucí pracovní příjmy, i vyšší 

společenské postavení a spokojenější život. Tyto závěry však nelze vztahovat na celou 

společnost, díky individuálnímu přístupu ke zkoumanému. Avšak záměrně byla zaměřena 

případová studie na vybrané jedince podle zvolených kritérií, protože i sám autor 

diplomové práce je potenciálním absolventem vysoké školy ekonomického zaměření 

a bylo v jeho zájmu zjistit informace o výši nákladů a hlavně přínosů investice do 

terciárního vzdělání. Míra návratnosti je dostatečně vysoká na to, aby bylo řečeno, že 

investování do lidského kapitálu je přínosné a se zvyšováním lidského kapitálu roste 

i společenská prestiž.  
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Vývoj desetiletého státního dluhopisu

Příloha č. 1 Vývoj desetiletého státního dluhopisu od 2000 do 2013 v % 

Zdroj: ČNB (2014) 
 
 

Příloha č. 2 Vývoj míry inflace od 2000 do 2013 v % 

Rok/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 3,2 3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 

2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 

2010 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 

2009 5,9 5,4 5 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1 

2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 

2007 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2 2 2,2 2,5 2,8 

2006 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 

2005 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2 2 1,9 1,9 

2004 0,3 0,5 0,8 1 1,2 1,4 1,7 2 2,2 2,5 2,7 2,8 

2003 1,5 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 

2002 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,4 2,1 1,8 

2001 4 4 4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 

2000 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 

Zdroj: ČSÚ (2014) 
 

 


