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1 Úvod 

Období 20. století je charakteristické výraznými zm nami ve vývoji sv tového 

hospodá ství. Nejen p echod od industriální spole nosti ke spole nosti založené na 

znalostech, ale zejména neustále sílící proces globalizace lidské spole nosti, mají za 

následek pokles významu zem d lství a pr myslu a nár st sektoru služeb a rozvoje 

technologií. Stále více sklo ovanými pojmy sou asnosti jsou inovace, vzd lání i 

výzkum a vývoj a práv  neustálý tlak na zavád ní nových technologií je d vodem, pro

jsou zvyšovány nároky na pracovní sílu a pojem lidský kapitál, jenž má vliv nejen na 

pen žní a psychické p íjmy jedince, ale i na rozvoj a prosperitu celé spole nosti, tak 

nabývá na d ležitosti. Míra, s jakou jsou jednotlivci i stát schopni využít znalostní 

ekonomiky ve sv j prosp ch je tedy odvislá od úrovn  jejich lidského kapitálu. Vlády 

jednotlivých zemí tudíž mají na zvyšování úrovn  lidského kapitálu stále v tší zájem. 

V sou asnosti je lidský kapitál chápán jako nový zdroj ekonomického r stu, jako zdroj, 

jehož zvyšující se úrove  umož uje kvalitn jší využívání produktivních výrobních 

faktor  na rozdíl od zvyšování jejich množství. Tímto je umožn no využití stávajících 

zdroj  efektivn ji a získaný ekonomický r st je tzv. intenzivní. D ležité je uvažovat 

o vytvá ení lidského kapitálu nejen jako o vzd lávání, ale spíše o procesu u ení se, 

který trvá celý život.  

Cílem diplomové práce je zjistit, zda lidský kapitál má pozitivní vliv na 

ekonomický r st zemí OECD v letech 2000 – 2011.  K napln ní cíle je použito n kolik 

metod. První metodou je metoda deduktivn -teoretická, umož ující postupování od 

poznatk  obecn  známých k poznatk m konkrétním. Tato metoda je využita v rámci 

první a druhé kapitoly. Dalšími metodami použitými v rámci práce, konkrétn  ve t etí 

kapitole, jsou deskriptivní analýza a korela ní analýza, jež jsou pro ekonometrické 

modelování výchozí. St žejní metodou ekonometrického modelování je regresní 

analýza, jež je realizována prost ednictvím metody nejmenších tverc . V rámci 

empirických prací je b žným krokem použití pr m rných hodnot jednotlivých 

vybraných prom nných za ur ité sledované období, ímž je zajišt no zahrnutí vývoje 

p íslušných veli in v ase. Tento p ístup bude použit i v rámci ekonometrické analýzy 

ve t etí kapitole diplomové práce, p i emž sledováno bude období let 2000 – 2011.  

Diplomová práce je roz len na do t í st žejních kapitol, vyjma úvodu a záv ru. 

První kapitola se v nuje teoretickým poznatk m o zvoleném tématu, konkrétn
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obsahuje teoretické vymezení pojmu lidský kapitál a ekonomický r st, což jsou dva 

klí ové faktory produk ní funkce zvolené pro model v rámci diplomové práce. V první 

ásti kapitoly je pozornost nejprve v nována vývoji teorie lidského kapitálu 

z historického hlediska a definici lidského kapitálu. Vzhledem ke skute nosti, že termín 

lidský kapitál je relativn  novým pojmem a je spojován s širokým okruhem lidských 

inností, neexistuje jeho jednotná definice, ba naopak, názor  a p ístup  na jeho definici 

existuje mnoho. Obsahem první ásti kapitoly je tedy p ehled definic lidského kapitálu 

od r zných autor . Obecn  lze lidský kapitál chápat jako soubor vrozených a získaných 

znalostí, schopností a dovedností, kterými jedinci disponují. Dosažená úrove  lidského 

kapitálu má vliv na životní úrove  každého lov ka. Od ostatních výrobních faktor  se 

lidský kapitál liší tím, že je vnímán jako faktor nevy erpatelný. Následn  jsou v rámci 

první ásti kapitoly mapovány r zné formy investic do lidského kapitálu a také p ístup 

k lidskému kapitálu z makroekonomického a mikroekonomického hlediska. V druhé 

ásti kapitoly je pozornost zam ena na vymezení, typy, zdroje a bariéry ekonomického 

r stu. Popsány jsou rovn ž modely ekonomického r stu, zejména Solow v-Swan v 

neboli neoklasický model a modely endogenního r stu neboli nová teorie r stu.   

Druhá kapitola diplomové práce tvo í p echod mezi teoretickou a analytickou 

ástí práce a je zam ena na rešerši vybraných empirických studií zabývajících se 

lidským kapitálem a ekonomickým r stem. U všech zkoumaných studií byla pozornost 

sm ována zejména na data použitá v jednotlivých studiích a získané záv ry plynoucí 

z výsledk  výzkum . Obojí je chronologicky shrnuto v tabulce na konci první ásti 

druhé kapitoly. Cílem této ásti práce je vysledovat možné ukazatele použitelné pro 

m ení lidského kapitálu a následnou aplikaci vybraných ukazatel  v rámci t etí, 

aplika ní kapitoly diplomové práce. Druhá ást kapitoly je zam ena na metodologii, 

použitá data a teoretický rámec ekonometrického modelu, jenž je aplikován ve t etí 

kapitole.  

T etí kapitola práce obsahuje vlastní empirickou analýzu vlivu lidského kapitálu 

na ekonomický r st vybraných zemí, p i emž jako vzorek zemí byly vybrány lenské 

státy organizace OECD. D ležité je íci, že pro ú ely práce je v rámci této kapitoly 

vnímán lidský kapitál pouze ve form  školního vzd lávání. Nejprve je provedena 

deskriptivní analýza, jejímž cílem je popsat vybrané ukazatele lidského kapitálu nap í

jednotlivými zem mi. Relevantní informace o jednotlivých ukazatelích jsou erpány 
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z vlastní databáze organizace OECD, dostupné na internetových stránkách, dále 

z databází Sv tové banky a databáze autor  Barroa a Leeho.  

Dále je provedena analýza korela ní, jejímž cílem je najít vhodný ukazatel 

lidského kapitálu pro ú ely samotného ekonometrického modelování. V rámci této 

analýzy jsou tedy zkoumány vzájemné závislosti mezi ekonomickou úrovní, jež je 

p edstavována hrubým domácím produktem na obyvatele, a r znými zp soby m eným 

lidským kapitálem u všech zkoumaných zemí. Pro tyto ú ely jsou použity jednoduché 

bodové grafy dopln né o spojnici trendu. Jelikož však grafické znázorn ní vede pouze 

ke zjišt ní vzájemné závislosti, nikoliv ke zjišt ní míry této závislosti, je pro jednotlivé 

ukazatele vypo ten ješt  Pearson v koeficient korelace, který tuto míru vy ísluje 

a umož uje tak vybrat vhodný ukazatel lidského kapitálu pro ekonometrický model 

zkoumající vliv lidského kapitálu na ekonomický r st zemí OECD, jehož formulace je 

st žejní ástí t etí kapitoly.  

Záv re ná ást diplomové práce p edstavuje zhodnocení výsledk  empirické 

analýzy a doporu ení tv rc m hospodá ské politiky.  
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2 Lidský kapitál a ekonomický r st v ekonomické teorii 

V úvodní ásti je p edstaven lidský kapitál, jenž je v sou asnosti chápán jako 

klí ový aspekt nejen pro rozvoj a zvyšování životní úrovn  jednotlivce, ale také pro r st 

a prosperitu celé ekonomiky. Efektivní využívání a rozvíjení lidského kapitálu dává 

prostor pro zavád ní nových technologií a r st produktivity výrobních faktor . Hned na 

úvod je však pot eba zd raznit, že problematika lidského kapitálu je na tolik 

problematická, že k ní nelze p istupovat jako k n emu univerzáln  platnému, ale je 

t eba vnímat skute nost, že r zní auto i mají na teorii lidského kapitálu a jeho definici 

odlišné názory a pohledy, jejichž výb r bude prezentován v této ásti práce. Neznamená 

to však, že jiné zp soby chápání lidského kapitálu neexistují, i snad nejsou žádoucí. 

Dále je v úvodní kapitole p edstaven ekonomický r st, jsou vymezeny jeho zdroje 

a bariéry a také základní p ístupy a názory k teorii r stu.  

2.1 Vývoj teorie lidského kapitálu z historického hlediska  

Jelikož je lidský kapitál neodmysliteln  spojen s existencí lov ka, zjednodušen

lze jeho po átky spojovat se vznikem lidské populace. Nad významem lidského kapitálu 

nejen pro jednotlivce, ale pro celou spole nost, jako první p emýšleli anti tí filozofové 

(Balcar, 2006; Holman a kol., 2005). Za nejvýznamn jšího autora této doby je pokládán 

Platon (427 – 347 p . n. l.), jenž ve svém vrcholném díle Ústava (cca 370 p . n. l.) 

p edstavil svou koncepci ideálního státu. Dle této koncepce je spole nost tvo ena t emi 

základními spole enskými t ídami, vymezenými na základ  vrozených p edpoklad . 

Jedná se o vládce (politici, filozofové), strážce (vále níci) a t etí stav (zem d lci, 

emeslníci, drobní obchodníci). Zatímco zástupci prvních dvou t íd nem li právo 

vlastnit soukromý majetek, nebo  bohatství ni í morálku a zp sobuje up ednost ování 

vlastních zájm  p ed blahem spole nosti, t etí stav m l povoleno soukromý majetek 

vlastnit a voln  s ním disponovat. Rovn ž další antický filozof Aristoteles (384 – 322 

p . n. l.) pokládal p irozené rozdíly mezi lidmi za základ rozd lení spole nosti. Jak 

uvádí ve svém díle Politica (cca 300 p . n. l.), základ ideálního státu tvo í lidé dob í 

a ctnostní, kte í t chto vlastností nabyli svou p irozeností, rozumem a zvykem. To je 

d vodem, pro  Aristoteles požadoval, aby vzd lání a výchova byly zabezpe eny ze 

strany státu (Holman a kol, 2005).  

Dle Pressmana (2005) však z historického hlediska pat í  mezi první ekonomy, jež 

pokládali vzd lání za klí ový faktor rozvoje lidského kapitálu, merkantilisté, zejména 
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William Petty (1623 – 1687), který ve vzd lání spat oval jeden ze st žejních faktor

ekonomického rozvoje (Holman a kol., 2005). 

Rovn ž významný zástupce klasické školy politické ekonomie Adam Smith

(1723 – 1790) se ve své knize Pojednání o podstat  a p vodu bohatství národ  (1776) 

zabýval úlohou a výnosy vzd lání pro jednotlivce i spole nost jako celek. (Smith, 2001; 

Balcar, 2006). St žejním aspektem ekonomického r stu je dle n j, vedle kapitálu 

a p dy, také d lba práce. Jelikož d lba práce vyžaduje profesní specializaci, je 

d ležitým faktorem vedoucím k rozvoji spole nosti vzd lání, tedy rostoucí úrove

lidského kapitálu jakožto výrobního faktoru mobilního a nehmotného. Na lidský kapitál 

tedy ješt  není nahlíženo zp sobem, jakým jej chápeme dnes, ale je chápán jako 

investice do vzd lání v souvislosti se zkoumáním produktivity a d lby práce (Balcar, 

2006). Vzd lání je tedy investicí, která zvyšuje produktivní schopnosti a celoživotní 

p íjem lov ka. Adam Smithe poprvé došel k záv ru, že výnosy plynoucí ze vzd lání by 

m ly být vyšší než úsilí jedince k jeho dosažení, ímž byla definována jedna 

z klí ových vlastností lidského kapitálu, jeho neodd litelnost od osoby jedince.  

Na Adama Smithe navázal David Ricardo (1772 – 1823), v jehož díle Zásady 

politické ekonomie a zdan ní (1817) je popula ní r st spolu s dostupným vzd láním 

pokládán za jeden z hlavních zdroj  ekonomického r stu. Pokra ovatelem Davida 

Ricarda je John Stuart Mill (1806 – 1873), který ve své knize Zásady politické 

ekonomie s n kterými aplikacemi v sociální filosofii (1848) na Ricarda navázal 

myšlenkou, že vzd lání jednotlivc  p ináší v tší produktivitu práce a áste n  tak jsou 

kompenzovány investice do vzd lání (Holman a kol., 2005; Pressmann, 2005).  

Jednu z nejrozpracovan jších analýz lidského kapitálu devatenáctého století 

p edstavuje ve svém díle Zásady ekonomie (1890) zakladatel Cambridgeské školy, 

Alfred Marshall (1842 – 1924) (Holman a kol., 2005; Pressman, 2005). St žejními 

složkami lidského kapitálu jsou chápány fyzická, duševní a morální síla, zdraví a míra 

kvalifikace jedince, jež jsou ovliv ovány zejména statky materiální povahy (správnou 

výživou, oble ením, vhodným bydlením, aj,) a vrozenými schopnostmi na jedné stran , 

stejn  tak jako mírou vzd lání, jež závisí p edevším na velikosti rodiny jedince, na 

stran  druhé. Popula ní r st dle Marshalla musí být p izp soben schopnosti dát 

budoucím generacím minimáln  srovnatelnou úrove  vzd lání jakou má soudobá 

spole nost sama k dispozici. Primárním faktorem akumulace lidského kapitálu je tedy 

rodina a prost edí, ve kterém lov k vyr stá. Je tedy z ejmé,  že st žejní vliv na jedince 
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má v po átcích matka, poté otec, sourozenci a další lenové jedincova okolí.  Nejv tší 

vliv na akumulaci lidského kapitálu má však vzd lání, zejména na obecné úrovni 

(Balcar, 2006).  

Vzd lání je považováno za významný prvek spole nosti již od po átku vzniku 

ekonomie jako v dní disciplíny, avšak ucelená teorie lidského kapitálu se s náležitou 

pozorností za íná rozvíjet až v šedesátých letech 20. století na p d  Chicagské školy 

a znamená zásadní p ísp vek pro výzkum vzd lání, jelikož chápání lidského kapitálu 

v sob  již obsahuje kvalitativní zhodnocení lidských zdroj . Tím je p ekonán do té doby 

všeobecn  p ijímaný fakt, že velikost pracovní síly je dána a nelze ji rozší it (Holman 

a kol., 2005; Kade ábková a Soukup, 2001; Vomá ková a Barták, 2007). Lidský kapitál 

je v té dob  tedy kvantifikován a zvažován jako podstatný faktor ekonomického r stu.  

K nejznám jším p edstavitel m Chicagské školy, kte í výrazn  p isp li 

k rozpracování teorie lidského kapitálu, pat í zejména Gary S. Becker (1930), Theodore 

W. Schultz (1902 – 1998), Jacob Mincer (1922 – 2006) i Milton Friedman (1912 – 

2006), jenž zavedl pojem lidský kapitál do ekonomické teorie (Pressman, 2005). 

Ekonomická teorie lidského kapitálu dle chicagských ekonom  spat uje hlavní princip 

vzd lání v procesu investování do schopností jednotlivce, který sám rozhoduje o tom, 

zda bude i nebude své znalosti rozvíjet prost ednictvím vzd lávání. V p ípad , že se 

jedinec rozhodne do svého vzd lání investovat, musí ob tovat náklady v sou asnosti ve 

prosp ch vyšších výnos  v podob  vyšších výd lk  v budoucnosti jako odm nu za širší 

znalosti a dovednosti dosažené vzd láním. Dopad bude také na celou spole nost, která 

bude t žit z r stu produktivity práce jednotlivc  a technologického pokroku. Dle této 

teorie tedy existuje p ímý vztah mezi vzd láním a produktivitou, p i emž platí, že vyšší 

vzd lání má kladný vliv na výši produktivity (Holman a kol., 2005;  Becker, 1997). 

O rozpracování teorie lidského kapitálu se nejvíce zasloužil nositel Nobelovy 

ceny za ekonomii v roce 1992, Gary S. Becker (Holman a kol., 2005). St žejním dílem 

autora je kniha Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special 

Reference to Education. Ve své práci se soust e uje nejen na oblasti standardní 

ekonomie, ale pozornost je v nována i vzdálen jším oblastem, jako nap íklad lidskému 

chování, rasové a pohlavní diskriminaci i životnímu rozhodování a budování rodiny. 

V knize je rozpracována teorie rozhodování o investicích do lidského kapitálu – 

zejména do vzd lání a do zdraví. Becker je toho názoru, že ekonomický r st nelze 

vysv tlovat jen r stem fyzického kapitálu a technologického pokroku, ale významnou 
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roli má práv  lidský kapitál a s ním související investice, zejména investice do vzd lání 

a do zdraví. V závislosti na investicích, které jedinec do svého lidského kapitálu vkládá, 

se zvyšuje jeho produktivita. Za náklady investic jsou pokládány as a výdaje na tyto 

investice. Porovnáním mezd kvalifikovaných pracovník  a nekvalifikovaných 

pracovník  dokázal výnosnost lidského kapitálu, p i emž výnosy z investic jsou 

chápány jako pen žní (mzdy) a nepen žní (spole enské postavení, uznání, aj.) (Becker, 

1993).  

Také Theodore W. Schultz (1902 – 1998) výrazn  p isp l k rozpracování teorie 

lidského kapitálu. Ve své práci se zam il na problémy hospodá sky nerozvinutých 

zemí. Konkrétn  se zabýval zem d lstvím a jeho významem pro ekonomický r st 

(Holman a kol., 2005). Ve svém díle Transformace tradi ního zem d lství (1964) 

zd raznil úlohu vzd lání pro rozvoj zem d lství. Doporu uje tedy zem d lc m 

investovat do vzd lání, ímž docílí r stu své životní úrove  a následn  se zvýší 

i ekonomická úrove  celé zem , nebo  zem d lství tvo í v t chto zemích st žejní ást 

národního hospodá ství. Schultz se zam uje také na zkoumání populace. V této oblasti 

došel k záv ru, že kvalita populace se zvyšuje a zárove  množství populace se snižuje 

p ímo úm rn  s rostoucí vzd laností spole nosti. Také práce z oblasti ekonomie 

zdravotnictví lze považovat za významné. Schultz tvrdí, že investice do vzd lání 

zprost edkovan  plodí i investice do zdraví, nebo  lidé cht jí prodloužit dobu, po kterou 

budou erpat výnosy z investic do vzd lání, tudíž investují také do svého zdraví. Tuto 

teorii lze v sou asnosti pochopit jako jedno z vysv tlení demografického stárnutí 

populace ve vysp lých zemích (Holman a kol., 2005).  

Na základ  výše uvedených informací lze u init záv r, že lidský kapitál byl vždy 

považován za d ležitý faktor p sobící na rozvoj jednotlivce i celé spole nosti, avšak za 

st žejní lze ozna it až 60. léta 20. století, kdy byla s p isp ním ekonom  Cambridgeské 

školy, zejména Beckera a Schultze, vytvo ena ucelená teorie lidského kapitálu, na níž 

bylo následn  navazováno mnoha ekonomy. Je však d ležité íci, že i když je rok 

vydání Beckerovy knihy Lidský kapitál (1964) pokládán za vznik teorie lidského 

kapitálu, v podstat  se jedná jen o pouhé shrnutí v tšinou již známých poznatk  do 

jedné, ucelené teorie.  
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2.2 Vymezení definice lidského kapitálu  

Vzd lání je investicí, která slibuje výnos ve form  budoucího vyššího platu 

(Holman, 2011). Když se jedinec rozhoduje o vynaložení této investice, v tšinou se 

rozhoduje na základ  porovnání náklad  a výnos  z této investice ve vztahu k ostatním 

investi ním p íležitostem. Za náklad investice do vzd lání je považován zejména ušlý 

výd lek po dobu studia. Výnosem je pak zvýšená mzda, která obsahuje odm nu za práci 

samotnou a navíc výnos z lidského kapitálu. Na základ  uvedeného jsou vysv tlovány 

mzdové rozdíly na trhu kvalifikovaných a nekvalifikovaných profesí. Jedná se vlastn

o výnosy z lidského kapitálu (Holman, 2011). 

Lidský kapitál je pojem, který je znám již více než 50 let, p esto však není ješt

p íliš ustáleným termínem a v tšina odborník  se shoduje na tom, že jednotná, 

všeobecn  uznávaná definice lidského kapitálu neexistuje. P vodní vymezení lidského 

kapitálu ze strany Theodora Schultze a Geryho Beckera se v pr b hu asu vyvíjelo 

a v sou asné dob  existuje celá ada odlišných názor  na definování tohoto pojmu, 

r zní auto i jej interpretují odlišn . V této ásti jsou prezentovány definice lidského 

kapitálu vybraných autor , jež mají za cíl navodit jakousi komplexní p edstavu o tom, 

co vše m že pojem lidský kapitál znamenat. 

V nejužším pojetí je lidský kapitál definován jako soubor znalostí a zru ností, 

kterými jedinec disponuje. Tento soubor znalosti a zru nosti, jež jedinec nabývá 

vzd láním, pracovním výcvikem i vlastní zkušeností, vytvá í ur itý druh produktivního 

kapitálu, který m že být pronajat a jehož hodnota je dána na pracovním trhu.  

Palán (2002) definuje lidský kapitál jako ,,zásobu znalostí a dovedností 

zt lesn ných v pracovní síle, jež jsou výsledkem vzd lání a praxe.‘‘ (Palán, 2002, 

s. 113). Z uvedeného je z ejmé, že lidský kapitál není statkem, který bychom si mohli 

jednorázov  po ídit za úplatu, jako nap . hmotný kapitál. Jedná se o dlouhodobou 

investici, která vede ke zhodnocování hodnoty lidského kapitálu každého jedince 

individuáln , pr b žn  a po dobu celého života, a to bu  v dom  – školní docházkou, 

pracovním výcvikem, r znými kurzy, nebo nev dom  – sportem i jinými zájmovými 

aktivitami. D ležité však je, že dané aktivity p ináší jedinci užitek nejen v daný 

okamžik, ale ú inkují permanentn , dá se íci po dobu trvání celého života (Becker, 

1993). 
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Kamení ek (2003, str. 16) ozna uje lidským kapitálem bu ,,školní vzd lávání, 

dodate né jazykové kurzy, nebo kurzy výpo etní techniky, výdaje na léka skou pé i, 

p ednášky o dobrých mravech, o mravní bezúhonnosti a estnosti atd.‘‘. Výdaje na tyto 

aktivity se ozna ují jako investice do lidského kapitálu a vedou ke zlepšení zdraví 

jedince a r stu jeho výd lk .  

Gary S. Becker (1993) definuje lidský kapitál jako schopnosti, dovednosti 

a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit. Rozlišuje dva typy 

lidského kapitálu – všeobecný a specifický lidský kapitál (Mužík, 2004). Všeobecný 

lidský kapitál se vztahuje k základním znalostem jazyka, kvantitativní gramotnosti a ke 

schopnosti zpracovávat a aplikovat informace pro ú ely dalšího studia a k ešení 

problém . Z tohoto d vodu je tento typ lidského kapitálu využitelný ve více oborech i 

profesích (nap . základní vzd lání, znalost práce s textovým editorem). Specifický 

lidský kapitál se naopak vztahuje k fungování a innosti jednotlivých technologií 

a výrobních proces , a je tedy využitelný pouze v ur ité firm i odv tví (nap . 

schopnost pracovat s ur itými po íta ovými programy) ( echová, 2008; Vomá ková 

a Barták, 2007; Mužík, 2004).  

Dle echové (2008) je lidský kapitál vytvá en a formován po celou dobu trvání 

života jedince a je akumulován nep etržit  od narození po celý život. Lze jej tedy 

vnímat jako výsledek vrozených schopností, vzd lávání a rodinného a sociálního 

prost edí. Pokud bychom cht li velikost lidského kapitálu zm it, nesmí být opomenut 

žádný z t chto faktor . Avšak ur it hodnotu vrozených schopností i rodinného 

a sociálního prost edí je velmi problematické, proto vycházíme z p edpokladu, že lidský 

kapitál je p edevším výsledkem procesu vzd lávání, p i n mž jsou získávány jednotlivé 

schopnosti, znalosti a dovednosti. Práv  vzd lání je tím faktorem, jenž ur uje kvalitu 

a dostupnost lidského kapitálu, a bývá posuzováno nap íklad podle jeho nejvyšší 

dosažené úrovn . Avšak není tím myšlen rozvoj lidského kapitálu pouze ve škole, ale 

také prost ednictvím praktického tréninku i zam stnání.  

Veselý (2006) definuje lidský kapitál jako v d ní vt lené v lidech a vy le uje 

2 složky lidského kapitálu. První ást tvo í znalosti, neboli poznatky a informace, 

kterými jedince disponuje a je schopen je vyjád it a komunikovat. Druhou skupinu tvo í 

poznávací a výkonové dovednosti neboli aktuální schopnosti lov ka, jež jsou 

bezprost edn  nep enositelné.  
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V ekonomickém pojetí lze lidský kapitál chápat jako aktivum vt lené do 

konkrétního lov ka, jež m že být akumulováno a zhodnocováno (Vomá ková 

a Barták, 2007).  Výrazný vliv na akumulaci a zhodnocení lidského kapitálu mohou mít 

genetické dispozice jedince, jako nap íklad jeho postoje, zvyky, kulturn -sociální vzory 

i emo ní prožitky, jež m žou rozvoj lidského kapitálu ovliv ovat jak pozitivn , tak 

negativn . Akumulace a zhodnocení však nemá jen podobu nej ast ji uvád ných 

investic do vzd lání, ale má vliv i na ásti, jež pozitivn  ovliv ují produktivnost 

jedince, jako jsou nap . zdravotní stav, úrove  a kvalita volno asových aktivit, 

náboženské vyznání, rodinné tradice apod. (Vomá ková a Barták, 2007). 

Mezi nejznám jší organizace, jež se zabývají problematikou a zkoumáním 

lidského kapitálu, lze za adit nap íklad UNESCO, Eurostat, Mezinárodní ú ad práce 

(ILO), Sv tovou banku (The World Bank) i OECD. Keeley (2007) ve své publikaci 

Human Capital definuje lidský kapitál jako ,,znalosti, dovednosti, schopnosti 

a vlastnosti jedince, které mu usnad ují utvá ení osobního, sociálního a ekonomického 

blahobytu.‘‘ (Keeley, 2007, s. 29). 

Jak již bylo uvedeno, ekonomická teorie nabízí velké množství teoretických 

vymezení pojmu lidský kapitál, jež se liší p edevším mírou vlivu lidského kapitálu na 

ekonomický r st, v ší i jeho pojetí a pohledu na jeho m itelnost. Balcar (2006) 

poukazuje na skute nost, že v tšina definic lidského kapitálu je dosti zjednodušená, 

ímž je umožn na jeho relativn  snadná kvantifikace i vyjád ení v pen žních 

jednotkách. Jelikož nepovažuje tento p ístup za p íliš smysluplný, vymezuje vlastní, 

širší definici lidského kapitálu, podle níž je lidský kapitál vymezován jako soubor všech 

vrozených a získaných vlastností, znalostí a dovedností, jež ur ují hodnotu jeho nositele 

na všech existujících trzích v daných institucionálních podmínkách a p i dané úrovni 

technologického pokroku (Balcar, 2006). 

Dle Balcara (2006) je v souladu s tímto širším chápáním lidský kapitál (HC)

tvo en složkami, které vyjad uje rovnice složek lidského kapitálu uvedená níže. 

Z rovnice 2.1 vyplývá, že lidský kapitál (HC) je tvo en znalostním kapitálem (kc), 

zkušenostním kapitálem (ec), osobním kapitálem (pc), spole enským kapitálem (sc), 

kulturním kapitálem (cc), informa ním kapitálem (ic), somatickým kapitálem (smc)
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a vlastnostmi jedince (k) za p edpokladu dané úrovn  technologického pokroku (tl)

a daných institucionálních podmínek (inst). 

Dle Beckera (1993) je nejvýznamn jší složkou z výše uvedených složek lidského 

kapitálu znalostní kapitál, který je tvo en z veškerých znalostí a dovedností, jež jedinec 

nabude prost ednictvím formálního i neformálního vzd lávání, spolu s kapitálem 

zkušenostním, tvo eným znalostmi a dovednostmi dosaženými pracovní praxí i 

tréninkem. Osobní kapitál spolu s minulou spot ebou se dle Beckerovy teorie preferencí 

podílí na rozhodování jedince. Spole enský kapitál p edstavuje sociální vztahy a sít , do 

nichž je jedince za len n, s ímž souvisí chápání kulturního kapitálu jakožto hodnoty, 

preference a chování jedince, které jsou v souladu s obecn  p ijímanými hodnotami 

a normami chování. Zásoba veškerých podstatných informací, které mají vliv na 

hodnotu lidského kapitálu, prezentuje informa ní kapitál. Somatický kapitál zt les uje 

zejména zdraví a to fyzické, i psychické. Nelze stanovit, které složky lidského kapitálu 

jsou d ležit jší. D ležitá je jejich akumulace a míra p isp ní k celkové hodnot  lidského 

kapitálu (Balcar, 2006). 

Stejn  jako existují r zné názory a pohledy na definici lidského kapitálu, existují 

i r zné názory na jednotlivé složky lidského kapitálu, každý autor na n  pohlíží jinak.  

De la Fuente (2003) vy le uje t i hlavní složky lidského kapitálu – obecné 

dovednosti, specifické dovednosti, technické a v decké znalosti. Obecnými 

dovednostmi jsou chápány p edevším gramotnost, znalost mate ského jazyka 

a literatury, práce s texty i schopnost zpracovávat, vyhodnocovat a um t aplikovat 

informace. Specifické dovednosti jsou tvo eny schopnostmi um t se vypo ádat 

s technologickými zm nami a um t spravovat a efektivn  využívat nové technologie. 

T etí ást lidského kapitálu zahrnuje technické a v decké znalosti, mezi n ž pat í 

nap íklad schopnost prostorové p edstavivosti, analytického i logického uvažování.  

Dle Veselého (2006) je rozlišován základní a širší lidský kapitál. Základní lidský 

kapitál se skládá z produktivních schopností a dovedností, mezi n ž pat í nap íklad 

komunika ní i kreativní schopnosti. Širší lidský kapitál je chápán jako charakteristiky, 

jež jednotlivc m dávají možnost vybudovat, spravovat a dále rozvíjet lidský kapitál 

základní. Do této skupiny se adí nap íklad schopnost u it se, plánovat si kariéru, i 

prezentovat sebe sama zam stnavateli.  
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2.3 Lidský kapitál jako jedna z forem kapitálu 

Ekonomická teorie nejd íve chápala kapitál pouze jako kapitál fyzický, neboli 

budovy, stroje aj.  Postupem asu však pojem kapitál nabyl nový rozm r a za al být 

chápán i v jiných rovinách. V 60. letech 20. století jako lidský kapitál, jak již bylo 

uvedeno výše, a dnes se již b žn  hovo í i o kapitálu kulturním, sociálním, politickém i 

p írodním.  

Holman (2011) rozlišuje ty i skupiny kapitálu, tzv. klasické len ní kapitálu: 

• fixní kapitál (kapitálové statky dlouhodobého použití, jako jsou stroje, 

budovy, komunikace i dopravní prost edky, aj.), 

• zásoby (zboží na sklad , zásoby materiál  a polotovar , aj.), 

• technologie (složité výrobní postupy, jejichž objevení vyžaduje investice 

do výzkumu, aj.), 

• lidský kapitál (naakumulované znalosti lidí, získané zejména studiem). 

Veselý (2006) rozlišuje tzv. ,,nové‘‘ formy kapitálu:  

• p írodní kapitál (p írodní zdroje – p da, lesy, ovzduší, aj.), 

• fyzický kapitál (materiální výrobní prost edky vytvo ené lidmi), 

• finan ní kapitál (finan ní prost edky – akcie, dluhopisy, aj.), 

• sociální kapitál (spole enské sít  a vzájemná d v ra mezi lidmi), 

• kulturní kapitál (materiální produkty, jež nelze bezprost edn  použít 

k výrob  komodit a služeb), 

• lidský kapitál (v d ní vt lené v lidech). 

2.4 Investice do lidského kapitálu 

Lidský kapitál je považován za specifický výrobní faktor se zvláštními 

vlastnostmi ( echová, 2008). Jedná se o dlouhodobý majetek, který je velmi málo 

likvidní a nelze jej odd lit od lov ka jakožto jeho vlastníka. Specifi nost lidského 

kapitálu spo ívá zejména v možnosti jedince sv j lidský kapitál pronajímat firmám 

a dostávat za n j odm nu ve form  mzdy (Kamení ek, 2003). Lidský kapitál nelze 

prodat ani p j it, ímž se odlišuje od fyzického kapitálu. Spole né s fyzickým 

kapitálem má to, že p edstavuje investice zdroj  v sou asnosti s cílem zvýšit budoucí 

výnosy a produktivitu.  
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Becker (1993, str. 16) definuje investice do lidského kapitálu jako: ,,Výdaje na 

vzd lání, odbornou p ípravu, zdravotní pé i atd. jsou investice do kapitálu lidského, 

nikoli fyzického nebo finan ního. Protože nelze odd lit jedince od jeho znalostí, 

dovedností, zdraví nebo hodnot‘‘. 

Cílem investování do lidského kapitálu je tvorba nebo r st hodnoty lidského 

kapitálu použitím pen žních nebo nepen žních zdroj  ( echová, 2008). Investovat do 

lidského kapitálu je možno jednorázov i dlouhodob . Jako jednorázovou investici lze 

chápat nap íklad absolvování specifického vzd lávacího kurzu, jako investici 

dlouhodobou pak nap íklad studium vysoké školy. Investice do lidského kapitálu mají 

své náklady a výnosy, jež mohou být bu  pen žní, nebo nepen žní povahy (Vomá ková 

a Barták, 2007). Za nepen žní výnosy, jež jsou n kdy ozna ovány jako psychické, 

považujeme spole enskou prestiž a uznání, kariérní postup, pracovní prost edí, 

uspokojení z práce apod. Hlavním pen žním výnosem je mzda, p ípadn  jiný finan ní 

prosp ch. Mezi pen žními a nepen žními výnosy existuje vzájemný vztah. Bude-li 

lov k poci ovat uspokojení ze své práce, bude podávat lepší pracovní výkony, ímž 

poroste produktivita a následn  také výnosy pro n j (Kade ábková a Soukup, 2001).  

Zárove  se budou zvyšovat také výnosy a produktivita firmy, v níž bude zam stnán, a ta 

následn  získá výhodu oproti konkurenci spo ívající v tom, že její zam stnanci jsou 

lépe vybaveni lidským kapitálem a výrazn  tím p ispívají ke zvyšování 

konkurenceschopnosti firmy (Vomá ková a Barták, 2007). Vyšší konkurenceschopnost 

firem má kladný vliv na r st celé ekonomiky. Lze tedy íci, že investice do lidského 

kapitálu nep ináší výnosy jen jedinci, který investice vynakládá, ale p ináší prosp ch 

také pro celou spole nost (Stýblo, 2001). 

Náklady investic do lidského kapitálu lze vnímat jako prost edky na tyto investice 

vynaložené (Vomá ková a Barták, 2007). Tyto náklady se d lí na p ímé (direct costs), 

nep ímé (opportunity costs) a psychické (Stýblo, 2001). P ímé náklady jsou placeny 

p ímo jedinci (studenty) z jejich vlastních zdroj  na stran  jedné, nebo z ve ejných 

zdroj  (da oví poplatníci) na stran  druhé. Mezi p ímé náklady jsou azeny nap íklad 

náklady na u ebnice, pom cky, platy u itel , školné, cestovné. Nepat í sem však tzv. 

utopené náklady (výdaje na ubytování a stravování), jelikož tyto jsou chápány jako 

náklady placené i v p ípad , když by jedinec pracoval. Skupina nep ímých náklad  je 

tvo ena náklady ob tovanými p íležitosti, zejména ušlými výd lky b hem studia, které 

by studenti získali v p ípad , že by nešli dále studovat. S tím souvisí i ušlé p íjmy 
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ve ejných rozpo t  z da ových výnos . Nep ímé náklady prakticky vyjád it a zm it 

nelze, na rozdíl od p ímých náklad , které jsou zm itelné vcelku jednoduše 

(Vomá ková a Barták, 2007). Za psychické náklady považujeme nap íklad fakt, že 

studium je mnohdy obtížné a vy erpávající. 

Množství zdroj  investovaných do lidského kapitálu je individuální, odvislé od 

ochoty investovat, která je u každého jedince jiná. (Kamení ek, 2003). Rozhodování 

o investici je provád no na základ  osobních preferencí, p i emž snahou jedinc  je 

minimalizovat náklady a maximalizovat budoucí výnosy. Co se tý e zdroj  lidského 

kapitálu tak platí, že s n kterými vlastnostmi se již rodíme a jiné hodnoty jsou 

získávány od rodiny, která p sobí na jedince výchovou. Dalším zdrojem lidského 

kapitálu je u ení se v rámci vzd lávacího systému a po vstupu na pracovní trh je to 

praxe a školení v rámci zam stnání. Nejcenn jším zdrojem, jenž je pro akumulaci 

lidského kapitálu pot eba, je as ( echová, 2008). 

Kamení ek (2003) rozlišuje investice do lidského kapitálu z n kolika pohled :  

• forma investice (jedná se o vzd lávání ve škole, zdravotní pé i, výcvik na 

pracovišti, hledání informací o mzdách a nákladech apod.), 

• ú inky na výnosy a na spot ebu, 

• objem investic, míra výnosnosti a p edevším intenzita vnímání vztahu 

mezi investicí a výnosem. 

Lidský kapitál je v pr b hu života akumulován, inovován, avšak je velmi d ležité 

investovat do n j v pr b hu celého života, nebo  snadno podléhá fyzickému 

a morálnímu zastarávání a opot ebování (Vomá ková a Barták, 2007). 

Co se tý e forem investic do lidského kapitálu, ekonomická teorie rozlišuje 

n kolik druh . Mezi základní formy se v tšinou adí školní vzd lávání, zdravotní pé e, 

výcvik na pracovišti, rodinné zázemí a znalost relevantních informací. Všechny 

uvedené jsou p ízna né nep etržitým a dlouhodobým investováním. (Vomá ková 

a Barták, 2007). 

Na fenomén lidského kapitálu lze pohlížet z mikroekonomického

i makroekonomického hlediska. Z mikroekonomického pohledu je lidský kapitál 

chápán jako sou ást jedince a tento pohled se tedy zabývá utvá ením lidského kapitálu 

u jednotlivc  a jeho uplat ováním na trhu práce. Také pro firmy je lidský kapitál 

d ležitý, tudíž se snaží do znalostí a schopností svých pracovník  investovat, navýšit 
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tak jejich produktivitu práce a následn  sv j zisk. Z mikroekonomického pohledu lze 

tedy rozlišit investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce a z pohledu firmy. 

Z hlediska makroekonomického lidský kapitál p ispívá k využívání nových technologií 

a zvyšování produktivity práce a kapitálu. Efektivní využívání a rozvoj lidského 

kapitálu p ispívá ke zvyšování životní úrovn  a ekonomického r stu. Kvantifikace vlivu 

lidského kapitálu na úrove  hrubého domácího produktu a ekonomický r st je však 

problematická, nebo  i když se v teoretické rovin  hovo í o klí ové roli lidského 

kapitálu v r stovém modelu ekonomiky, v empirické rovin  se tuto hypotézu 

jednozna n  prokázat neda í. Je to zp sobeno tím, že lidský kapitál p sobí v mnohem 

širším m ítku a ukazatel, který by byl schopen komplexn  vystihnout jeho význam pro 

ekonomiku, neexistuje. P esto však nelze zpochybnit, že lidský kapitál má na 

dlouhodobý ekonomický r st výrazný vliv.  

2.4.1 Školní vzd lávání – investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce 

Za nejrozší en jší formu investic do lidského kapitálu je považována výuka ve 

školách ( echová, 2008). Vzd lání je obecn  chápáno jako nejd ležit jší složka 

lidského kapitálu, což je d vodem, pro  je investicím do vzd lávání v nována zna ná 

míra pozornosti. echák (2003) chápe vzd lávání jako proces odborné profesní 

p ípravy, jež zahrnuje aktivity vedoucí k rozvoji klí ových kompetencí, sdílení 

hodnotových orientací a p ispívající k integrit  osobnosti. Se školní docházkou se 

setkáváme již od útlého v ku a obecn  má klasický vzd lávací systém ty i úrovn

(p edškolní stupe , základní škola, st ední škola, vysoká škola), které jsou dopl ovány 

o programy celoživotního vzd lávání, což je velmi d ležité vhledem k postupnému 

opot ebovávání lidského kapitálu v ase. Prost ednictvím celoživotního vzd lávání je 

tedy zajišt na kontinuita rozvoje lidského kapitálu. Zatímco n které školy jsou 

zam eny na jednu dovednost (nap . u ovské obory pro kucha e), jiné školy, jako jsou 

univerzity, jsou zam eny na poskytování rozsáhlejšího spektra dovedností (Becker, 

1993; Kamení ek 2003). 

V pr b hu studia studenti v tšinou nepracují a nepobírají tak žádnou odm nu za 

svou práci (Kamení ek, 2003; Becker, 1993). I když studenti mohou pracovat 

a studovat zárove  (mohou pracovat také o prázdninách), jejich výd lky bývají 

zpravidla nižší, než kdyby pracovali na ,,plný úvazek‘‘ a do školy nechodili. Rozdíl 

mezi tímto skute n  dosaženým výd lkem a výd lkem, kterého by bylo dosaženo p i 
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práci na ,,plný úvazek‘‘, tvo í d ležitý alternativní náklad na studium. Všeobecn

p ijímaným faktem je skute nost, že ím více znalostí a schopností jedinec nabude 

prost ednictvím školního vzd lávání, tím lépe se m že prosadit na trhu práce.  

Palán (2002) vymezuje 3 teorie zvažující vliv vzd lání. První z nich je teorie 

filtru, dle níž si firmy ze všech uchaze  o pracovní pozici vybírají práv  ty uchaze e, 

kte í mají nejvyšší dosažené vzd lání. Druhou teorií je teorie signálu, jejíž podstatou je 

tvrzení založené na myšlence, která íká, že jedinec, který díky vzd lání získá titul, má 

dostate né p edpoklady na uplatn ní se v dané firm  a znamená pro ni p ínos (Palán, 

2002). Poslední z teorií je teorie kredencialismu, která naopak p edpokládá, že lidé znají 

uvažování a preference zam stnavatel , a proto se snaží dosáhnout co nejvyššího 

vzd lání a získat titul.  

Jak již bylo e eno, investicemi do lidského kapitálu jsou ozna ovány veškeré 

naše po iny, jež se dlouhodob  projeví pozitivním vlivem na naše p íjmy. Jde tedy 

o veškeré náklady a úsilí vynaložené na získání, zvyšování a prodlužování výnos

z nich plynoucích. P i rozhodování o tom, zda takovou investici vynaložit, zda se dále 

vzd lávat, i nikoliv, je d ležité srovnat náklady na investici v sou asnosti 

s dodate nými výnosy, které jedinec o ekává. Jedinci provád jí tzv. cost – benefit 

analýzu, p i níž porovnávají soukromé náklady se soukromými výnosy (Vomá ková 

a Barták, 2007). V p ípad , že výsledky analýzy postulují záv r, že zvýšené p íjmy 

a jiné požitky získané z této investice p evyšují vynaložené náklady na investici, lze 

investici vnímat jako ú elnou a prosp šnou jedinci. Velmi d ležité je provád t 

srovnávání v jednom asovém okamžiku, nebo  náklady a výnosy jsou v ase rozdílné. 

V rámci srovnání je vypo tena sou asná hodnota istých budoucích p íjm  po celou 

délku života a srovnána s vynaloženými náklady, což lze u init dv ma zp soby, a to 

metodou sou asné hodnoty toku budoucích ro ních p íjm  a metodou vnit ní míry 

výnosu. 

a) Metoda sou asné hodnoty toku budoucích ro ních p íjm

Prost ednictvím metody sou asné hodnoty toku budoucích ro ních p íjm  je 

vypo tena dnešní hodnota dodate ných p íjm , získaných na základ  vzd lání, pro 

celou délku života. Výsledek je následn  srovnán s náklady vynaloženými na získání 

vzd lání (Šimek, 2007): 
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kde: 

PV - sou asná hodnota budoucích p íjm , 

Ri - rozdíl mezi p íjmem s nižším a vyšším vzd láním v roce i, 

n - po et let pracovní aktivity, 

r - úroková míra. 

V p ípad , že náklady na vzd lání C jsou známy, lze spo ítat istou sou asnou 

hodnotu investice (NPV - net present value) (Šimek, 2007): 

kde: 

NPV - istá sou asná hodnota investice, 

PV - sou asná hodnota budoucích p íjm , 

C - náklady na vzd lání. 

Investi ní kritérium íká, že je-li NPV v tší než 0, investice do vzd lání je 

ekonomicky výhodná, racionální. Naopak, je-li NPV menší než 0, investice do vzd lání 

je ekonomicky neefektivní.  

b) Metoda vnit ní míry výnosu 

Prost ednictvím metody vnit ní míry výnosu lze vypo íst procentní míru výnosu 

a srovnat ji s tržní úrokovou mírou. Tato procentní míra je ozna ována jako vnit ní míra 

výnosu nebo mezní efektivnost investic (Šimek, 2007): 

kde: 

C - náklady na vzd lání, 

Ri - rozdíl mezi p íjmem s vyšším a nižším vzd láním, 

IRR - vnit ní míra výnosu (Internal Rate Of Return). 
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Rozhodnutí o vhodnosti investice se provádí srovnáním IRR s tržní úrokovou 

mírou. Je-li výsledek kladný, znamená to, že investice m že být realizována, nebo

o ekávaný tok dodate ných p íjm  je vyšší než veškeré náklady investice.  

2.4.2 Výcvik na pracovním míst  – Investice do lidského kapitálu z pohledu firmy 

Jako další velmi d ležitou formu investic do lidského kapitálu lze vnímat výcvik 

na pracovním míst . V p ípad  úsp šného absolvování školního vzd lávání má jedinec 

velkou šanci získat perspektivní a adekvátn  placené zam stnání. Obvykle jej ale 

nezíská ihned po vstupu na pracovní trh, ale musí se dále vzd lávat a zhodnocovat 

dosavadní kapitál, jímž disponuje. K tomu slouží pracovní výcvik, jímž rozumíme 

neformální lidský kapitál, tedy kapitál vznikající mimo vzd lávací systém. Zpravidla se 

odehrává p ímo na pracovištích, kde zam stnanec m že navyšovat sv j lidský kapitál 

dv ma zp soby, a sice osvojením nových dovednosti nebo zdokonalením schopností 

nabytých již d íve ( echová, 2008; Kamení ek, 2003). Takto nabyté znalosti 

a zkušenosti jsou nezbytné pro zvyšování výkonnosti zam stnanc , ímž je podmín n 

efektivní výkon pracovních povinností. Jednotlivé firmy investují do svých pracovník

nejen z d vodu odstra ování mezery ve výkonnosti i zastarávání v domostí 

a dovedností, ale také z d vodu získání konkuren ní výhody na trhu. Se zvyšováním 

výkonnosti zam stnanc  jsou však spojeny ur ité náklady, jakožto cena asu školitel , 

vybavení pracovišt i použitý materiál. Bez vynaložení t chto náklad  by došlo 

k nežádoucí situaci spo ívající v neomezené poptávce po pracovním výcviku. Pracovní 

výcvik je žádoucí z n kolika d vod . St žejním d vodem je skute nost, že vzd lávací 

systém poskytuje p edevším teoretické, obecné a základní znalosti a dovednosti, které 

však nejsou vždy posta ující a efektivní pro výkon povolání. Druhým d ležitým 

d vodem jsou požadavky firem, nebo  pro výkon r zných pracovních inností jsou 

vyžadovány specifické dovednosti a znalosti zam stnanc . Ve vlastním zájmu firmy je 

tedy investovat do svých zam stnanc , p i emž návratnost t chto investic o ekává 

v podob  vyššího zisku plynoucího z vyšší produktivity jejich zam stnanc . Investice 

do pracovního výcviku jsou významné tedy jak pro jedince, kterému výcvik p inese 

dodate né p íjmy, tak pro firmu, které plyne vyšší zisk díky vyšší produktivit  jejich 

zam stnanc  (Becker, 1993; Kamení ek, 2003; echová, 2008). Jsou rozlišovány dva 

základní druhy výcviku na pracovišti, a to všeobecný výcvik a výcvik specifický.  
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Prvním druhem pracovního výcviku je výcvik všeobecný. Jedná se o takové typy 

výcviku, které p inášejí užitek všem firmám, nejen t m, které jsou jeho poskytovatelem 

(Kamení ek, 2003). Firmy investující do tohoto typu výcviku o ekávají zvýšení mezní 

produktivity svých zam stnanc  v budoucnu.  Všeobecný výcvik však nemusí znamenat 

p ínos jen pro firmy, které do n j investovaly, ale m že vést k navyšování mezní 

produktivity pracovník  také jiných firem. Je tomu tak v p ípad , kdy zam stnanec 

vyškolený v ur itém oboru použije získané znalosti a zkušenosti kdekoliv na trhu práce 

(nap íklad idi  vyškolený v Dopravním podniku Praha m že pozd ji p sobit 

v Dopravním podniku Ostrava s využitím znalostí nabytých v Praze).  Z uvedeného je 

z ejmé, že tímto zp sobem provád ný výcvik na pracovišti není pro firmy p íliš 

efektivní, nebo  m že dojít ke ztrát  zam stnanc , do kterých tímto zp sobem 

investovaly své prost edky. Všeobecný výcvik se tedy vyplatí firmám jen za 

p edpokladu, že s sebou nenese žádné náklady. Snahou firem je proto p edcházet 

takovýmto situacím prost ednictvím šikovn  postavených smluv, nebo poskytováním 

takového výcviku, který si zam stnanci sami hradí. Vyhnou se tak náklad m spojeným 

s investicí do všeobecného výcviku, a tedy o n  ani nep ijdou v p ípad , že pracovník 

odejde. Zam stnanci si však jsou ochotni tento všeobecný výcvik sami financovat, 

nebo  si uv domují, že p ispívá k r stu jejich lidského kapitálu a nese s sebou 

dodate né p íjmy ve form  vyšších budoucích mezd. Firmy tudíž erpají z vyšší 

produktivity svých zam stnanc  bez toho, aby vynaložily náklady na její zvýšení 

(Becker, 1993; Kamení ek, 2003).  

Druhým typem výcviku na pracovišti je specifický výcvik, který je dle Beckera 

definován jako takové vzd lávání, „které nemá žádný vliv na produktivitu školených 

zam stnanc , kdyby p sobili v jiných firmách.“ (Becker, 1993, s. 40). Specifickým 

výcvikem jsou tedy chápány takové druhy výcviku, které vedou ke zvýšení produktivity 

práce v t ch firmách, které jako jediné poskytují danou formu specifického výcviku. 

Znalosti a dovednosti nabyté tímto typem výcviku jsou natolik specifické, že 

zam stnanec je není schopen v jiné firm  uplatnit. V p ípad  takto nastaveného výcviku 

firma hradí veškeré náklady s ním spojené. Absolvováním výcviku dojde k r stu 

produktivity zam stnance, což se následn  významn  projeví i na v tším zisku firmy, 

která díky tomu m že následn  odm ovat takto proškolené zam stnance vyšší mzdou, 

protože o n  logicky nechce p ijít. Zam stnance po získání vyšší mzdy nemá d vod 

odcházet (Becker, 1993). 
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V racionáln  uvažujících firmách jsou tedy pracovníci, kte í prošli všeobecným 

výcvikem, odm ování stejnou mzdou, jakou by mohli dosáhnout kdekoli jinde, ale 

absolventi specifického výcviku jsou odm ováni mzdou vyšší, než by byla dosažena 

ve firmách jiných (Kamení ek, 2003). 

2.4.3 Investice do zdravotní pé e 

Dle Beckera (1993) je další formou investic do lidského kapitálu pé e o fyzické 

a duševní zdraví. Mezi tyto investice lze zahrnout pravidelné zdravotní preventivní 

prohlídky, prevenci a ochranu p ed nemocemi, dodržování zdravé životosprávy 

a správného životního stylu prost ednictvím správného stravování i zlepšování fyzické 

kondice. Všechny tyto innosti umož ují jedinci žít déle a prodlužují tak i dobu 

profitování z výnos  z investic do lidského kapitálu (Kamení ek, 2003). 

2.4.4 Rodina a investice do lidského kapitálu 

Dle Beckera (1993) nelze v p ípad  rozvoje úrovn  lidského kapitálu opomenout 

vliv rodiny, která prost ednictvím rodinného zázemí p sobí na lov ka již od útlého 

v ku a výrazn  se podílí na budoucích investicích do lidského kapitálu (Kamení ek, 

2003). Dle Kamení ka (2003, str. 19) ,,P vodn  malé rozdíly v nadání d tí se mohou 

b hem dospívání, ili b hem let povinné školní docházky, výrazn  prohloubit‘‘. Kvalitní 

výchova již od útlého v ku dít te je velmi d ležitá, jak dokládá i fakt, že d ti 

pocházející z problémových nebo neúplných rodin ast ji kon í pouze se základním 

vzd láním, a obtížn ji se pak prosazují na pracovním trhu. Také bohatství rodiny se 

výrazným zp sobem promítá v množství investic do lidského kapitálu, nebo  bohatší 

rodiny mají možnost investovat do vzd lání svých potomk  více finan ních prost edk , 

než rodiny finan n  nezaopat ené, jejichž d ti si musejí práci hledat d íve, jelikož 

rodi e je nemohou dále finan n  podporovat (Becker, 1993). Obecn  tedy platí, že d ti 

bohatších rodi  se vzd lávají déle, než d ti z chudých rodin. Také po et d tí výrazn

ovliv uje množství finan ních prost edk , které jsou rodi e schopni poskytnout na 

vzd lávání svých d tí. Obecn  platí, že množství pen z vynaložených na jedno dít

klesá p ímo úm rn  s r stem po tu d tí. Na základ  uvedených informací lze íci, že 

p ístup rodi  k výchov  d tí zásadním zp sobem ovliv uje budoucí úrove  jejich 

vzd lání, a tedy i schopnost za adit se na pracovní trh.  
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2.4.5 Relevantní informace 

Velmi d ležitou z hlediska forem investic do lidského kapitálu se jeví také znalost 

relevantních informací, zejména informací o mzdách nabízených jednotlivými firmami. 

Díky znalosti t chto informací má uchaze  o zam stnání p ehled o vývoji na pracovním 

trhu a je mu umožn no vykonávat práci pro firmu nabízející nejvyšší mzdu. D ležitými 

informacemi jsou také informace o pracovních p íležitostech. K získání tohoto typu 

informací je v tšinou nutné vynaložit ur ité investice, kdy tzv. investujeme do 

informací za ú elem získání vyššího výd lku, než by uchaze  o zam stnání získal za 

jinak stejných okolností. Mezi investice na informace o pracovních p íležitostech, tzv. 

náklady na sondování pat í nap . as, který je pot ebný k prostudování inzerát , 

absolvování pracovního pohovoru aj. (Becker, 1993).  

2.5 Ekonomický r st, jeho vymezení a m ení 

V úvodu této ásti práce budou zopakovány základní relevantní pojmy související 

s další prací, zejména ekonomický r st a jeho m ení. Ekonomickým neboli 

hospodá ským r stem zem  je chápán vzestup její produk ní kapacity neboli 

dlouhodobý r st potenciálního produktu v ase (Helísek, 2000; Holman, 2011). 

Skute ný hrubý domácí produkt m že v krátkém období bu  p esahovat úrove

potenciálního produktu, v tomto p ípad  hovo íme o tzv. infla ní meze e ekonomiky, 

nebo se naopak m že skute ný hrubý domácí produkt nacházet pod úrovní 

potenciálního produktu, a v tomto p ípad  hovo íme o tzv. recesní meze e ekonomiky. 

D ležité je rozlišovat mezi ekonomickým r stem a ekonomickým cyklem. Zatímco 

teorie ekonomického cyklu je zam ena na zkoumání p í in nestabilního r stu i 

poklesu reálného hrubého domácího produktu v ase, zkoumá tedy kolísání agregátního 

výstupu ekonomiky v krátkém období, teorie ekonomického r stu objas ují pohyb 

reálného HDP, který se v pr b hu asu prosazuje bez ohledu na p echodné výkyvy 

agregátního výstupu ekonomiky.  

Otázka m ení ekonomického r stu je vcelku problematická, nebo  statistika 

nedokáže m it potenciální produkt o išt ný od cyklických výkyv  (Holman, 2005). 

Analýzou dlouhé asové ady vývoje hrubého domácího produktu (n kolik desetiletí) 

však lze získat alespo  odhad potenciálního produktu. V praxi lze ekonomický r st 

zm it jako rozdíl mezi úrovní reálného produktu v daném roce a úrovní reálného 
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produktu v roce p edcházejícím. Jde tedy o zm nu reálného produktu za ur ité období, 

zpravidla jeden rok.  

Lze vypo ítat také rychlost neboli tempo ekonomického r stu, jež je vypo teno 

jako pom r p ír stku hrubého domácího produktu za jednotku asu (zpravidla jeden 

rok) k HDP (násobeno stem), ímž vlastn  dostaneme procentuální zm nu reálného 

produktu ekonomiky, k níž došlo v pr b hu roku. Ukazatel rychlosti ekonomického 

r stu však sám o sob  nevypovídá o tom, v jaké ekonomické kondici se daná zem

nachází, nebo  je t eba brát v úvahu kvalitu, náro nost a efektivnost r stu.  

Pro ú ely mezinárodního srovnání jsou využívány relativní ukazatele produktu, 

nap íklad vývoj HDP na obyvatele, jež je považován za indikátor ekonomické úrovn

zem  a m že být rovn ž vyjád en bu  jako absolutní zm na nebo jako tempo r stu 

(Palán, 2002).  Uvedený indikátor v sob  odráží výkonnost ekonomiky dané zem , ale 

neslouží k porovnávání životní úrovn  zemí, nebo  neodráží stav bohatství. Komparace 

zemí je možná bu  p epo tem parity kupní síly, nebo sm nného kurzu, avšak výsledky 

se mohou významn  lišit v závislosti na použité metod i instituci, která komparaci 

provádí.  

2.6 Zdroje a typy ekonomického r stu  

Obecn  je ekonomický r st výsledkem zm n dostupných výrobních faktor

a zm n v intenzit  využití (produktivit ) t chto výrobních faktor  v dané zemi, proto 

jsou rozlišovány dva základní typy ekonomického r stu – extenzivní a intenzivní 

ekonomický r st. Extenzivní neboli kvantitativní ekonomický r st je dán zvýšením 

množství výrobního faktoru, nap íklad zvýšením po tu pracujících, využitím v tšího 

množství p dy i zapojením více stroj  do výroby. Intenzivní neboli kvalitativní 

ekonomický r st je pak výsledkem intenzivn jšího využívání výrobních faktor , 

p i emž jejich množství z stává nezm n no. K tomuto typu r stu dochází nap íklad 

zvyšováním kvalifikace pracujících i technologickým pokrokem. V soudobých 

ekonomikách je uplat ována kombinace obou uvedených typ  ekonomického r stu. 

V rozvojových ekonomikách je ekonomický r st stimulován pomocí rozsáhlejšího 

využívání p írodního bohatství a ve vysp lých ekonomikách je ekonomický r st 

stimulován prost ednictvím technologického pokroku a r stu efektivnosti ve výrob .  

Faktory ekonomického r stu lze tedy vnímat z neoklasického a institucionálního 

hlediska. Z neoklasického pohledu jsou za zdroje ekonomického r stu pokládány tyto:  
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• p írodní zdroje (množství p dy, nerostného bohatství a kvalita t chto 

zdroj ), 

• kapitálové zdroje (fyzický kapitál – stroje, budovy, za ízení, stavby aj. 

a technická úrove  t chto statk ), 

• lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace ozna ována jako lidský 

kapitál), 

• technologie. 

Z institucionálního hlediska jsou za zdroje r stu považovány:  

• právní instituce (typy právních systém , míra dodržování zákon , aj.), 

• politické instituce (typy politických systém , stabilita politického 

prost edí, aj.), 

• ekonomické instituce (formální a neformální pravidla upravující 

produk ní, aloka ní a redistribu ní proces, nap íklad da ový systém), 

• sociální instituce (p ístup ke zdravotní pé i, vzd lání, p sobení 

náboženství, aj.) (Tichá, 2010).  

D ležitými faktory ekonomického r stu jsou také mezinárodní obchod, pon vadž 

umož uje zemi získat výrobní faktor, kterého má nedostatek, dále míra otev enosti 

ekonomiky i rozvoje finan ních trh .  

2.7 Bariéry r stu 

Ve spojitosti s bariérami ekonomického r stu se asto hovo í o ukazateli, o n mž 

byla zmínka již výše, a sice o indikátoru ekonomické úrovn  zem , který udává vývoj 

reálného HDP na 1 obyvatele. V r zných zemích sv ta se hodnota tohoto ukazatele 

výrazn  liší, p i emž nejrozsáhlejší potíže s nízkou ekonomickou úrovní vykazují 

rozvojové státy (Helísek, 2000).  

Za základní bariéru ekonomického r stu bývá nej ast ji považována 

nedostate ná zásoba kapitálových statk , kterou však díky nedostate né tvorb

úspor, zp sobené nízkým stávajícím d chodem na 1 obyvatele, není jednoduché rozší it 

(Helísek, 2000). Také nízká produktivita práce p edstavuje problém, nebo  ji rovn ž p i 

stávající zásob  kapitálu na jednotku práce nelze zvýšit. Její r st je tedy podmín n 

r stem zásoby kapitálu, kde však op t narážíme na již výše uvedený problém 
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nedostate ných úspor. Uvedený problém, jenž je znázorn n v obr. 2. 1 je ozna ován 

jako bludný kruh nerozvinutosti a postihuje zejména rozvojové zem .  

Obr. 2.1 Bludný kruh nerozvinutosti 

Zdroj: Helísek (2000, str. 107) 

P ekonání bludného kruhu nerozvinutosti je možné n kolika zp soby, nap íklad 

finan ní i technickou pomocí ze zahrani í, což umožní postiženým zemím zvýšit 

zásobu kapitálových statk , potažmo produktivitu práce. Další možností je soust edit 

výrobu do odv tví s levnou pracovní silou, aj. (Helísek, 2000). 

Jako významná bariéra r stu je vnímán také rozdílný vývoj obyvatelstva

v rozvojových a rozvinutých zemích. Rozvojové zem  vykazují v tšinou 

n kolikanásobn  vyšší tempo r stu než zem  rozvinuté, jejichž tempo r stu 

obyvatelstva málokdy p ekro í 1 %, což snižuje r st produktu na jednoho obyvatele. 

P í inou vysokého tempa r stu u rozvojových stát  je popula ní exploze, která vzniká 

v d sledku poklesu míry úmrtnosti, asto zap í in ném pomocí ze zahrani í, p i 

zachování vysoké míry porodnosti (Helísek, 2000). 

Velmi významnou bariérou r stu je také nedostate ný technologický pokrok

zemí, asto zp sobený nekvalitní pracovní silou v d sledku tzv. jevu ,,brain drain‘‘, což 

lze p eložit jako odliv mozk , tedy kvalifikovaných pracovník  do rozvinutých zemí. 

Uvedené bariéry lze vnímat jako ekonomické, avšak vedle t chto bariér existují 

i bariéry neekonomické, nap íklad environmentální, surovinová, energetická bariéra, 

bariéra asu i prostorová bariéra. Také institucionální aspekty mohou p edstavovat 
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ur ité bariéry r stu, nap íklad byrokratický státní aparát, politická stabilita v zemi, 

náboženské zvyky i kulturní tradice v intenzit  práce (Helísek, 2000; Tichá, 2010).  

2.8 Modely ekonomického r stu 

Velmi d ležitým nástrojem ekonomie jako v dní disciplíny jsou v sou asné dob

r stové modely, které tvo í základ pro teorie r stu. Modely vždy poskytují pouze 

zjednodušený obraz reality a zam ují se pouze na podstatné a relevantní informace, 

zatímco nevýznamné opomíjejí.  D vodem tvorby t chto model  je snaha zastánc

r zných ekonomických teorií potvrdit platnost t chto teorií. Jednotlivé r stové modely 

rozdíln  zohled ují význam jednotlivých zdroj  r stu a zkoumají rozmanité aspekty 

ekonomického r stu v etn  omezení r stu.  

2.8.1 Malthus v jednoduchý exponenciální r stový model 

Od dob klasické politické ekonomie bylo vytvo eno již mnoho ekonomických 

model  zabývajících se teorií r stu, p i emž autorem prvního modelu, který výrazným 

zp sobem ovlivnil teorii r stu na n kolik desetiletí dop edu, je zastánce práv  této 

školy, Thomas R. Malthus (1776 – 1834). Jeho jednoduchý exponenciální r stový 

model p edpokládá stagnující množství a kvalitu p dy (tzn. veškerá p da je využívána), 

a nepo ítá ani s podstatn jším r stem množství kapitálu ani s jeho technologickým 

pokrokem (Helísek, 2000). Za jediný zdroj ekonomického r stu pokládá Malthus 

popula ní r st (r st množství pracovních vstup ). Popula ní teorie p edpokládá, že r st 

populace je rychlejší než r st zdroj  lidské obživy. Zatímco zdroje obživy mohou r st 

pouze aritmetickou adou, populace má tendenci r st adou geometrickou. Z tohoto 

d vodu musí být popula ní r st omezován prost ednictvím preventivních nebo 

represivních opat ení. Za preventivní opat ení Malthus považoval s atky v pozd jším 

v ku, vdovství, pohlavní zdrženlivost, i staromládenectví. Za represivní opat ení 

pokládal epidemie, hladomor, špatné životní i pracovní podmínky. Malthusova teorie 

však byla v polovin  19. století narušena, nebo  r st celkového produktu v d sledku 

technologického pokroku a r stu produktivity v pr myslu a zem d lství nastartoval 

ješt  vyšší tempo popula ního r stu (Holman, 2011).  
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2.8.2 Keynesiánské modely r stu - Harrod v-Domar v model   

Dynamizaci keynesiánské teorie r stu, která p edpokládá nastartování 

ekonomického r stu na základ  nahrazení soukromých investic investicemi státními, 

provedli1 v 50. letech 20. století Roy F. Harrod (1900-1978) a Evsey D. Domar (1914-

1997) (Varadzin a kol., 2004). Základem modelu jsou t i druhy tempa r stu. Prvním 

typem je skute né tempo r stu (Ga), což je tempo r stu, které je danou ekonomikou 

skute n  dosahováno. Druhý typ p edstavuje p irozené tempo r stu (Gn), neboli 

takové tempo r stu, p i n mž je udržována plná zam stnanost p i sou asném využívání 

všech výhod, plynoucích z technologického pokroku.  P edstavuje maximální možnou 

hranici r stu dané ekonomiky a závisí na r stu produktivity práce a popula ním r stu. 

T etím typem je zaru ené tempo r stu (Gw), což je takové tempo, p i n mž je 

dosahováno požadované efektivnosti kapitálu. Kdyby nastala situace, že všechna t i 

tempa r stu si budou rovna, tzn. Ga = Gn = Gw, jednalo by se o ideální stav ekonomiky. 

Dosažení této situace je však velmi obtížné, nebo  každé z t chto temp závisí na jiných 

faktorech (Holman, 2001).  

V p ípad , že Ga > Gw, jsou nadm rn  využívány kapacity ekonomiky, což vede 

k r stu investic a následn  k r stu (zrychlování) skute ného tempa r stu, které se tak 

vzdaluje od tempa zaru eného.  

V p ípad , že Gw > Gn, lze plné zam stnanosti dosáhnout pouze p i p etížení 

kapacit fyzického kapitálu. Tato situace je b žná u mén  rozvinutých zemí s vysokým 

p ír stkem obyvatel a nedostatkem kapitálu. Ekonomika se dá charakterizovat nízkým 

sklonem k úsporám. 

V p ípad , že Gw > Gn, v ekonomice jsou nevyužité kapitálové kapacity, což nutí 

podnikatele snižovat investice a dochází tak k poklesu produktu. Ekonomika je 

charakteristická vysokým sklonem k úsporám a vyskytuje se v n kterých vysp lých 

zemích.  

Harrod v-Domar v model ukazuje na nutnost udržovat ur itou míru investic, 

jinak dochází k nerovnováze projevující se inflací i nezam stnaností. Zásadním 

nedostatkem odelu je však skute nost, že neobsahuje žádný mechanismus, který by byl 

schopen sladit všechna t i tempa r stu a tím vedl k dosažení výše zmín né rovnováhy 

1 Každý zvláš , avšak oba m li podobné záv ry, tudíž je model ozna ován jako Harrod v-Domar v 
model r stu. 
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(Varadzin a kol., 2004). Trh sám není schopen svou samoregula ní funkcí sladit tempa 

r stu, a proto jsou vyžadovány intervence státu do ekonomiky. Díky t mto záv r m se 

model setkal s kritickými ohlasy a podnítil tak vznik neoklasických r stových teorií 

(Holman, 2011).  

2.8.3 Solow v-Swan v model - neoklasický model 

Moderní teorie ekonomického r stu je spojována se vznikem Solowova-Swanova 

modelu neboli neoklasického modelu r stu z 50. let 20. století. Autory modelu jsou 

Robert M. Solow (1924), v jehož práci ,, A Contribution to the Theory of Economic 

Growth‘‘ z roku 1956 byl poprvé model p edstaven, a Trevor W. Swan (1918-1989)2.  

Východiskem modelu je neoklasická produk ní funkce, která kombinuje kapitál 

(K) a práci (L) jako vstupy, které má daná ekonomika k dispozici, a dává je do 

souvislosti s výstupem, který je s t mito vstupy schopna vyprodukovat, v podob

reálného agregátního produktu ekonomiky (Y). Produk ní funkce má tvar: 

Produk ní funkce je založena na n kolika p edpokladech. Prvním z nich je 

skute nost, že vykazuje konstantní výnosy z rozsahu, tedy je-li množství obou 

výrobních faktor  zvýšeno o 1 %, celkový produkt vzroste také o 1 %. Druhým 

p edpokladem produk ní funkce jsou klesající výnosy z kapitálu a práce, což 

znamená, že p i soustavném zvyšování výrobního faktoru bude nar stat i celkový 

produkt, avšak jeho p ír stky budou s každou další p idanou jednotkou daného 

výrobního faktoru stále menší, neboli každá dodate ná jednotka kapitálu na pracovníka 

vede k menšímu r stu výstupu na pracovníka. Harrodovsky neutrální technologický 

pokrok je t etím p edpokladem produk ní funkce. tvrtým, posledním p edpokladem je 

tzv. Inadova podmínka, která íká, že mezní produkt z výrobního faktoru roste, ím 

více se jeho množství blíží k nule, a to až do nekone na. Naopak, ím je množství 

výrobního faktoru v tší, tím je jeho mezní produkt menší ( ihák a Holub, 2000; 

Varadzin a kol., 2004).  

Klí ovou roli v neoklasickém modelu r stu nemá vývoj reálného agregátního 

produktu v celkovém vyjád ení, ale je up ednost ován podíl tohoto výstupu na 

Oba auto i pracovali soub žn , došli k podobným záv r m, ale nespolupracovali spolu. asto je model 
ozna ován pouze jako Solow v model podle slavn jšího z t chto autor , jenž byl za své výzkumy 
z oblasti teorie a m ení ekonomického r stu ocen n Nobelovou cenou za ekonomii v roce 1987.



31 

pracovníka, tedy r st pr m rné produktivity práce, nebo  umož uje lépe zkoumat 

životní úrove . Produkt na jednoho pracovníka v závislosti na kapitálu na jednoho 

pracovníka lze získat vyd lením základní produk ní funkce lenem 1/L, dostaneme tak 

tzv. intenzivní tvar produk ní funkce: 

                            

Pro zjednodušení lze definovat výstup na jednoho pracovníka (y) a kapitál na 

jednoho pracovníka (k), z ehož lze následn  zapsat zjednodušenou produk ní funkci, 

která udává kapitálovou vybavenost, ve tvaru: 

) 

Konkrétním p íkladem neoklasické produk ní funkce je Cobbova-Douglasova 

produk ní funkce, jež je rozší ena o koeficienty produktivity jednotlivých výrobních 

faktor ( , ) a o souhrnnou produktivitu výrobních faktor (A), která zastupuje 

technologie p sobící na výrobní faktory. Konkrétní tvar této funkce lze zapsat takto: 

                        

kde: 

Y - potenciální produkt, 

A - úrov ová konstanta (exogenní technologický pokrok), 

K - kapitál, 

L - práce, 

;  - koeficienty produktivity jednotlivých výrobních faktor  (  - kapitálu;  – 

práce), kdy (0< <1), které íkají, o kolik procent se zm ní produkt, když se zm ní 

kapitál (práce) o 1 % a ostatní faktory z stanou nezm n ny. 

Dalšími p edpoklady Solowova modelu, krom  již výše uvedených p edpoklad

produk ní funkce jsou: existence pouze jednoho výrobce, který je zárove  spot ebitelem 

(tzv. ekonomika Robinsona Crusoa), substituce mezi výrobními faktory, existence 

jednoho statku, uzav ená ekonomika (Y=C+I ), exogenní, konstantní tempo 

technologického pokroku (g), konstantní tempo r stu populace (n), konstantní míra 

fyzického opot ebení kapitálu ( ) ( ihák a Holub, 2000). 

3  = 1 - 
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D ležitou roli v Solowov  modelu má investi ní funkce, nebo  v tomto modelu 

jsou investice jediným prost edkem používaným ke zvyšování kapitálu. Objem investic 

závisí na mí e úspor (s), jež vyjad uje, jaká ást disponibilního d chodu obyvatelstva je 

uspo ena. Investi ní funkce má tedy tento tvar:  

ást fyzického kapitálu se opot ebovává, ímž dochází k tzv. opot ebení kapitálu, 

které je konstantní a zp sobuje pokles kapacity fyzického kapitálu a tím pádem i pokles 

celkového produktu.  Úkolem investic je tedy nejen akumulace kapitálu, ale rovn ž 

nahrazování kapitálu opot ebeného, což lze vyjád it takto: 

Obr. 2.2 Grafická interpretace Solowova modelu 

Zdroj: Colander a Gamber (2006); vlastní zpracování

Grafickou interpretaci Solowova modelu lze vid t v obrázku 2.2. Na svislé ose je 

zobrazen výstup na jednoho pracovníka (y) a na vodorovné ose je zobrazen p ír stek 

kapitálu na jednoho pracovníka (k). Produk ní funkce  a investi ní funkce 

 rostou degresivn , zatímco amortiza ní linie ( , ukazující kolik kapitálu 

je amortizováno a jaká je tedy pot eba restitu ních investic, má lineární pr b h. Je 

z ejmé, že s rostoucím podílem kapitálu na hlavu se výstup na hlavu zvyšuje stále 

4
n ( isté investice) = Ig (hrubé investice) – a (amortizace/opot ebení) 



33 

pomaleji, což je dáno platností zákona klesajících mezních výnos  z m nícího se 

vstupu, kterým je v tomto p ípad  kapitál.  

Z hlediska záv r  Solowova modelu je podstatný vztah mezi funkcí opot ebení 

kapitálu a investi ní funkcí. V p ípad , že se investi ní funkce nachází nad funkcí 

opot ebení kapitálu, objem investic v dané ekonomice p evyšuje amortizaci kapitálu 

a kapitálová zásoba na hlavu roste. V ur itém okamžiku však amortizace kapitálu na 

hlavu p evýší objem investic na hlavu, tedy funkce amortiza ní se dostane nad 

investi ní funkci, a od tohoto okamžiku již kapitálová zásoba na hlavu klesá. 

Rovnováha neboli stálý stav, do n jž ekonomika v dlouhém období spontánn  sp je, 

nastává v pr se íku investi ní a amortiza ní funkce. V tomto bod  velikost investic na 

hlavu odpovídá velikosti amortizace a již se dále nem ní kapitál na hlavu ani výstup na 

hlavu a úrove  blahobytu m eného podílem reálného HDP na obyvatele z stává 

konstantní. Ke stálému stavu sm ují všechny ekonomiky, avšak pro všechny 

ekonomiky není tento stav stejný, nebo  záleží na rychlosti, s jakou daná ekonomika do 

stálého stavu sm uje. Dle Solowova modelu mén  vysp lé ekonomiky sm ují do 

stálého stavu rychlejším tempem než ekonomiky vysp lé, což lze charakterizovat jako 

efekt konvergence.  

Krátkodob  je stálý stav determinován domácí mírou úspor a tempem r stu 

populace. Zvýší-li se v ekonomice podíl úspor obyvatelstva na celkovém d chodu, bude 

to mít pozitivní vliv na domácí investice a dojde k r stu akumulovaného kapitálu na 

pracovníka a stálý stav v ekonomice nastane p i vyšších úrovních kapitálu a tudíž 

i výstupu na hlavu. V grafickém vyjád ení dojde k posunu investi ní funkce nahoru 

a dojde k r stu zásoby kapitálu. Ke zm n  stálého stavu dochází také vlivem zm ny 

tempa r stu populace. Rychlý popula ní r st zp sobí pokles objemu kapitálu na 

pracovníka, což se graficky projeví posunem investi ní funkce sm rem dol  a stálý stav 

nastává p i nižší úrovni kapitálu na hlavu, které odpovídá také nižší úrove  výstupu na 

hlavu. Míra úspor a tempo r stu populace jsou však faktory, jež ovliv ují stálý stav 

ekonomiky pouze v krátkém období. Jediným faktorem, který umožní ekonomice r st 

i po dosažení stálého stavu a m že tak dlouhodob  zvyšovat stálý stav ekonomiky, je 

technologický pokrok. Zlepšení vlivem technologie vede k r stu produktivity výrobních 

faktor , což vede k r stu objemu výstupu p ipadajícího na jednotku vstupu v produk ní 

funkci. Zvýšený objem výstupu je zdrojem vyšších investic, jež se promítnou do 

kapitálové akumulace v ekonomice. Graficky se technologický pokrok projeví posunem 
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investi ní i produk ní funkce sm rem nahoru, ímž dojde k r stu výstupu na hlavu ve 

stálém stavu i k r stu samotného stálého stavu.  

St žejní záv ry Solowova modelu tedy íkají, že v krátkém období lze tempo 

r stu ekonomiky zvýšit bu  zvýšením míry úspor, nebo poklesem popula ního r stu, 

že v dlouhém období každá ekonomika sm uje ke svému stálému stavu, bez ohledu na 

po áte ní podmínky, že po dosažení stálého stavu m že ekonomika r st jen za 

p edpokladu technologického pokroku a že zem  s nižším po áte ním d chodem na 

osobu rostou rychleji, než ekonomiky vysp lejší (tzv. konvergence zemí). 

Dlouhodobý ekonomický r st tedy dle modelu závisí na technologickém pokroku, 

který však je v modelu chápán jako exogenní, tzn., zdroj tohoto pokroku není v rámci 

modelu vysv tlován, což je ozna ováno jako hlavní nevýhoda Solowova modelu. 

Kritizovány jsou rovn ž zjednodušující, nerealistické p edpoklady modelu (nap . 

rozdíly mezi zem mi jsou ve skute nosti podstatn  v tší, nebo konvergence zemí je 

podstatn  pomalejší, než p edpokládá model). Nedostatkem základního Solowova 

modelu je také skute nost, že zahrnuje pouze fyzický kapitál a lidský kapitál opomíjí 

(Varadzin a kol., 2004). 

Nedostatky Solowova modelu se snaží odstranit tzv. rozší ený Solow v model5

z roku 1992, jež pracuje se ty mi zdroji ekonomického r stu: fyzickým kapitálem, 

pracovní silou, technologickým pokrokem a nov  i lidským kapitálem, a nová teorie 

r stu (tzv. teorie endogenního r stu), která se již snaží technologický pokrok v rámci 

modelu vysv tlit.  

2.8.4 Modely endogenního r stu 

Druhá polovina 80. let byla ve znamení výrazného oživení zájmu o teorii 

ekonomického r stu, na základ ehož se za ala formovat tzv., nová teorie r stu, jejíž 

snahou je odstranit výše uvedené nedostatky Solowova modelu. Vznik nové teorie r stu 

je spojen zejména s pracemi P. Romera a R. Lucase (Varadzin a kol., 2004). V rámci 

nové teorie r stu lze vy lenit dva alternativní sm ry, jež se snaží vysv tlovat zdroje 

ekonomického r stu prost ednictvím endogenních model .  

První sm r se od Solowova neoklasického modelu odklání v tom smyslu, že za 

zdroj r stu nepovažuje technologický pokrok, nýbrž kapitál v širším slova smyslu, tzn., 

5 Autory jsou ekonomové Gregory N. Mankiw, David Romer, David N. Weil. 
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kapitálem není jen fyzický kapitál (stroje, za ízení, apod.), ale také lidský kapitál, tzn., 

souhrn v domostí a dovedností lov ka. Dle autor  této teorie umož uje takto široce 

definovaný kapitál vysv tlovat rozdíly ve výstupu na hlavu ( ihák a Holub, 2000; 

Varadzin a kol., 2004). Tato první v tev nové teorie r stu je prezentována 

prost ednictvím tzv., AK modelu, jehož název je odvozen z produk ní funkce modelu, 

která má tento tvar:  

                                                       (2.11)

kde A p edstavuje mezní a pr m rný produkt kapitálu. St žejní vlastností této 

produk ní funkce je absence klesajících mezních výnos  z kapitálu, což je pro AK 

model reálné díky rozší ení fyzického kapitálu o kapitál lidský. Významným 

determinantem AK modelu je míra úspor, jejíž r st nevede jen ke krátkodobému, 

do asnému r stu omezenému stálým stavem, jako je tomu u Solowova modelu, ale 

k trvalému zvýšení ekonomickému r stu. AK model p edpokládá konstantní výnosy 

z rozsahu (zdvojnásobíme-li množství vstup , zdvojnásobí se i výstup) (Varadzin a kol., 

2004).  

Modern jší verze AK modelu je ozna ována jako Lucas v dvousektorový 

model6. Základem tohoto modelu jsou dva sektory – jeden vyráb jící fyzické statky 

a druhý vyráb jící znalosti, tedy vzd lání jako formu lidského kapitálu (Varadzin a kol., 

2004). V centru modelu stojí investice do lidského kapitálu, které jsou alternativou 

(nebo alespo  komplementem) k technologickému pokroku. P edpokladem Lucasova 

modelu je konvergence ekonomik, p i emž bod konvergence závisí na po áte ních 

podmínkách zem , p edevším na zásob  lidského kapitálu. Tzn., že chudé zem

z stanou chudými, i když jejich tempo r stu bude stejné jako u zemí na po átku 

bohatých ( ihák a Holub, 2000; Varadzin a kol., 2004).  

Druhý sm r nové teorie r stu se nevyzna uje tak výrazným odklonem od 

Solowova modelu jako sm r první, nebo  v souhlasu se Solowovým neoklasickým 

modelem spat uje hlavní zdroj ekonomického r stu v technologickém pokroku, který je 

však již endogenizován., tzn., jeho zdroje jsou v rámci modelu vysv tlovány ( ihák 

a Holub, 2000). Tento sm r se odráží v modelech výzkumu a vývoje, jež jsou 

ozna ovány jako R&D modely a propojují teorii r stu s teorií monopolistické 

konkurence. Dle t chto model  je zdrojem r stu akumulace znalostí jakožto forma 

6 Jelikož jeho tv rcem byl Robert E. Lucas (1937). 
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technologického pokroku. Znalosti tedy nejsou považovány za formu kapitálu jako 

u sm ru prvního. Varadzin (2004) vymezuje produk ní funkci R&D model  takto: 

Technologický pokrok (A) je vyjád en investicemi do výzkumu a vývoje, které 

jsou nejvýznamn jším faktorem, zp sobujícím to, že je technologický pokrok 

endogenní. Zastáncem tohoto názoru je zejména Paul M. Romer (1955), který 

zpochyb uje možnost dlouhodobého ekonomického r stu pouze díky širšímu kapitálu. 

V modelech R&D je technologický pokrok chápán jako snahy firem v maximální mí e 

podporovat investice do výzkumu a vývoje, jelikož díky nim m žou krátkodob  získat 

konkuren ní výhodu i dokonce monopolní postavení. V dlouhém období dojde 

k využití inovací také jinými firmami, avšak neustálé soupe ení firem o to, která získá 

konkuren ní výhodu, stimuluje investice do výzkumu a vývoje.  

D ležité je íci, že neexistují pouze dva výše popsané alternativní sm ry v rámci 

nové teorie r stu, ale model  zabývajících se nap íklad vlivem mezinárodního obchodu 

i vládní politiky na ekonomický r st je celá ada.  

Na základ  poznaných informací lze íci, že problematikou hospodá ského r stu 

se zabývali ekonomové odedávna, avšak historie moderní teorie r stu není dlouhá. 

První takovéto teorie se objevily ve 40. letech 20. století u keynesiánc  (Harrod v-

Domar v model). Pozd ji však byly tyto teorie zastín ny neoklasickou teorií r stu 

(Solow v-Swan m r stový model), která zkoumá vztah mezi r stem produktu a r stem 

kapitálu a práce a který dodnes p edstavuje základní východisko pro analýzu 

ekonomického r stu. I ten byl však asem za své nedostatky, zejména exogenní vnímání 

technologického pokroku, kritizován. Po mírném ochladnutí zájmu o teorie r stu byl 

zájem obnoven v 80. letech 20. století prost ednictvím nové teorie r stu, jejíž jednotlivé 

alternativy se snaží odstranit nedostatky Solowova neoklasického modelu. 

V sou asnosti se stále hledají nové možnosti interpretace a m ení lidského kapitálu 

a technologického pokroku jakožto zdroj  ekonomického r stu.  

Vliv lidského kapitálu, jehož pojetí bylo vymezeno v této kapitole, na 

ekonomický r st vybraných zemí bude zkoumán v rámci t etí kapitoly diplomové práce.   
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3 Rešerše empirické literatury, metodologie, data  

Navzdory tomu, že lidský kapitál je relativn  novým pojmem, v odborné literatu e 

je jeho zkoumání v nována velká pozornost a problematikou vlivu lidského kapitálu na 

ekonomický r st se v sou asnosti zabývá mnoho ekonom , kte í se ve svých 

empirických pracích snaží tento vliv analyzovat.

3.1 Soudobý výzkum - rešerše odborné literatury 

Studií zabývajících se problematikou vztahu lidského kapitálu a ekonomického 

r stu existuje v sou asné dob  velmi mnoho. V následující kapitole bude provedena 

rešerše vybraných empirických studií známých autor  zabývajících se touto 

problematikou, p i emž snahou bude vybrat práce, které jsou pro tuto oblast zásadní, 

n jakým zp sobem významné, nap íklad tím, že se staly východiskem prací dalších. 

Bude sledována metodologie prací, data a výsledky plynoucí z analýz. 

Jedním z prvních autor , jež výrazn  ovlivnili výzkum v oblasti lidského kapitálu 

a ekonomického r stu, je Romer, který se ve své práci zabývá faktory ekonomického 

r stu (Romer, 1989). V modelu je využit jednosektorový neoklasický model se 

4 primárními vstupy: kapitál, práce, lidský kapitál a úrove  technologického pokroku. 

V modelu je ešena otázka rozdíl  mezi technologickým pokrokem na stran  jedné 

a zkušenostmi a vzd láním na stran  druhé. Technologický pokrok jakožto hlavní zdroj 

ekonomického r stu je v modelu endogenizován.  

Datový vzorek je tvo en 112 zem mi, u nichž je sledováno období let 1960 až 

1985. V použité cross – country analýze je lidský kapitál vyjád en jako míra 

gramotnosti lidí, ímž se odlišuje od standardních m ení lidského kapitálu jako podíl 

osob s vysokoškolským vzd láním na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, nebo po tu 

let studia. Technologický pokrok je definován jako investice, jež korelují s r stem 

d chodu na osobu. 

Výsledky analýzy potvrzují základní hypotézu o tom, že lidský kapitál má vliv na 

ekonomický r st. Nejzajímav jším záv rem vyplývajícím z výsledk  analýzy je 

skute nost, že ekonomika s v tší celkovou zásobou lidského kapitálu vykazuje rychlejší 

r st. Lze tedy íci, že nízká úrove  lidského kapitálu m že být d vodem, pro

v zaostalých ekonomikách není r st pozorován.  
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Mankiw a kol. 7 (1990) se ve své studii zabývají cross – country analýzou 

Solowova modelu, jenž zahrnuje akumulaci lidského a fyzického kapitálu a jejich vliv 

na ekonomický r st. Auto i se v rámci práce snaží potvrdit platnost Solowova modelu, 

v n mž je aplikovaná klasická Cobbova-Douglasova produk ní funkce, kde výstup 

neboli produkce je dán kapitálem, prací a exogenním technologickým pokrokem.  

Souhlasí s tím, že stálý stav úrovn  p íjm  na obyvatele, ke kterému všechny zem

sm ují, je determinován dv ma exogenn  vyjád enými prom nnými, a to mírou úspor 

a popula ním r stem. Souhlasí také s tím, že r zné zem  dosahují rozdílných stálých 

stav , nebo  uvedené dv  exogenní prom nné, míra úspor a popula ní r st, se 

v jednotlivých zemích liší. ím vyšší míru úspor zem  má, tím je bohatší, a ím vyšší je 

v dané zemi míra popula ního r stu, tím je zem  chudší. Uvedené hypotézy jsou 

testovány v prvním klasickém modelu dlouhodobého ekonomického r stu. Relevantní 

data jsou erpána ze skute ných národních ú t  (Real National Accounts). Prom nnými 

jsou reálný produkt, vládní a soukromá spot eba, investice a popula ní r st jako ro ní 

pr m ry jednotlivých zemí s výjimkou centráln  plánovaných ekonomik.  

Model pracuje se t emi vzorky zemí, u nichž je sledováno období let 1960 až 

1985. Nejkomplexn jší vzorek obsahuje 98 zemí a je tvo en všemi zem mi, pro které 

jsou dostupné relevantní údaje, s výjimkou t ch zemí, jejichž ur ujícím pr myslem je 

produkce ropy.  Druhý vzorek zemí zahrnuje 75 zemí a vylu uje ty státy, jejichž 

populace v roce 1960 byla menší než jeden milion. T etí vzorek zemí je složen z 22 

zemí OECD, jejichž populace je vyšší než jeden milion.  

Na základ  výsledk  studie dosp li auto i k záv r m, jenž Solow v model 

podporují. Koeficienty míry úspor a popula ního r stu jednozna n  potvrdily, že tyto 

prom nné skute n  ovliv ují ekonomický r st a jsou významné. Mezi úrovní míry 

úspor a popula ními r sty zkoumaných zemí byly prokázány rozdíly, které p edstavují 

podstatnou ást mezinárodních rozdíl  v p íjmu na jednoho obyvatele. Uvedené 

potvrzuje i koeficient determinace, jehož hodnota vyšla 0,59. Lze tedy íci, že více než 

polovina rozdíl  v produktu na osobu mezi jednotlivými zem mi m že být vysv tlena 

prom nnými popula ním r stem a mírou úspor.  

Avšak model není úsp šný úpln , nebo  sice správn  p edvídá sm ry p sobení 

úspor a r stu populace, ale nesprávn  p edpovídá velikost t chto prom nných, nebo

hodnoty zjišt ných koeficient  jsou výrazn  vyšší než hodnoty p vodn  odhadované. 

7 Ekonomové Mankiw, Romer a Weil známí pod zkratkou ,,MRW‘‘ 
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Hodnota koeficient  by m la odpovídat podílu kapitálu na d chodu, což je p ibližné 

1/3. Analýza však odhaduje hodnoty mnohem vyšší, až 0,6. Klasickou p í inou 

nesouladu mezi koeficienty a teorií m že být skute nost, že do modelu nebyly zahrnuty 

všechny prom nné. To je d vodem, pro  auto i zahrnují do modelu další prom nnou, 

lidský kapitál. Tímto by m la být vypovídací hodnota Solowova modelu zlepšena a také 

by m la být potvrzena základní hypotéza, která íká, že jakákoliv úrove  lidského 

kapitálu, míry úspor a r stu populace vede k vyššímu ekonomickému r stu. Lidský 

kapitál je v modelu vyjád en pouze jako investice do vzd lání (výdaje jednotlivc , 

rodin, ve ejné výdaje) a opomíjeny jsou tak investice ostatní, nap íklad do zdraví apod. 

Toto opomenutí je i t mito autory zd vodn no složitým vyjad ováním ostatních složek 

lidského kapitálu a nedostatkem dat. Akumulace lidského kapitálu je v modelu tedy 

vyjád ena jako podíl st edoškolsky vzd laných osob na celkovém po tu ekonomicky 

aktivních jedinc .  

Výsledky upraveného modelu podporují Solowovy záv ry. Model rozší ený 

o lidský kapitál predikuje, že hodnoty koeficient  odpovídají p ibližn  1/3. Výsledná 

produk ní funkce tedy bude mít tento tvar:

(3.1)

Koeficient determinace se po zahrnutí lidského kapitálu zvýší z p vodní hodnoty 

0,59 na hodnotu 0,78. Rozší ený Solow v model tedy íká, že skoro 80 % zm n 

v produktu na osobu jednotlivých zemí zp sobují tyto prom nné – fyzický kapitál, 

lidský kapitál a pracovní síla.  

Další p ínosem pro oblast lidského kapitálu a ekonomického r stu byla studie 

Kyriacoua (1991), jež se snaží vysv tlit ekonomický r st pomocí lidského kapitálu 

a zárove  hledá vysv tlení, z jakých p í in se n kterým rozvojovým zemím neda í 

úsp šná konvergence k zemím vysp lým. Autor v modelu rovn ž vychází z Cobbovy – 

Douglasovy produk ní funkce, ímž navazuje na již existující empirické analýzy. Tato 

funkce, jak již bylo e eno výše, vyjad uje, jaký vliv má zásoba fyzického kapitálu, 

lidského kapitálu a pracovní síly na výstup produkce. Model pracuje se t emi vzorky 

zemí v období let 1970 až 1985. Snahou autora je dokázat, že po áte ní úrove  lidského 

kapitálu má na budoucí r st produktu pozitivní vliv. Technologický pokrok je v modelu 

endogenizován a lidský kapitál je vyjád en jako celkový po et let školní docházky 

pracovní síly a je definován jako index zásoby lidského kapitálu. v ekonomice. Dle 
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autora není možná konvergence rozvojových zemí na úrove  vysp lých zemí do té 

doby, dokud rozvojové zem  nedosáhnou dostate né úrovn  a zásoby lidského kapitálu.  

Dosažené výsledky ekonometrické analýzy jsou však p ekvapením, nebo

koeficient lidského kapitálu (po et let školní docházky pracovní síly) je negativní 

a nevýznamný, což je v rozporu s p evládajícím názorem, dokázaným mnohými d kazy 

v literatu e, dle n hož je práv  vzd lání tím, co k ekonomickému r stu významn

p ispívá. Nevýznamnost tohoto koeficientu lze vysv tlit dv ma zp soby.  

První vysv tlení souvisí s použitou produk ní funkcí, jejíž výsledky podporují 

hypotézu o tom, že efekt lidského kapitálu na produkci je pozitivn  závislý na úrovni 

lidského kapitálu na jednoho obyvatele. Je tedy z ejmé, že ím nižší bude úrove

lidského kapitálu, tím nižší bude i efekt lidského kapitálu na produkci potažmo na r st. 

Jinak e eno, ím vyšší bude úrove  lidského kapitálu na jednoho obyvatele, tím vyšší 

bude efekt lidského kapitálu a jeho vliv na ekonomický r st. Druhý zp sob souvisí se 

vztahem mezi lidským kapitálem a následným r stem technologie. Autor skute n  došel 

k záv ru, který íká, že lidský kapitál na jednoho obyvatele p isp l k ekonomickému 

r stu prost ednictvím svého vlivu na tvorbu a ší ení technologického pokroku.  

Autor rovn ž potvrzuje hypotézu, že elasticita lidského kapitálu závisí na úrovni 

lidského kapitálu. ím je po áte ní úrove  lidského kapitálu menší, tím menší je i podíl 

vzd lání na ekonomickém r stu. Hypotéza konvergence tedy platí pouze za 

p edpokladu, že zem  mají dostate nou úrove  lidského kapitálu na obyvatele. 

Konvergence rozvojových zemí na úrove  vysp lých stát  není možná, dokud 

v rozvojových zemích nebude dosaženo dostate né úrovn  a zásoby lidského kapitálu.  

Vliv lidského kapitálu na ekonomický r st zkoumal ve svých pracích také Robert 

J. Barro. Barro byl jedním z prvních autor , kte í se snažili ve svých modelech 

zohlednit kvalitu vzd lání. První studie, jež byla p edstavena v roce 1991, je zam ena 

na analýzu 98 zemí v období let 1960 – 1985 (Barro, 1991).  Barro aproximuje kvalitu 

vzd lání pomocí po tu osob zapsaných v daném vzd lávacím stupni, tzv. ,,school 

enrollment rates‘‘ v roce 1960. Východiskem práce je hypotéza, že ím více d tí 

p ipadá na u itele, tím menší kvalitu výuky je schopen u itel poskytnout. Výsledky této 

analýzu prokázaly, že mezi tempem r stu reálného HDP na obyvatele a po áte ní 

úrovní lidského kapitálu existuje pozitivní vztah. D ležitým záv rem je také poznaný 

fakt, že chudé zem  rostu rychleji než bohaté, ale pouze za p edpokladu dostate né 
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zásoby lidského kapitálu. V práci jsou zkoumány rovn ž další faktory, jež by dle autora 

mohly p sobit na ekonomický r st. Pozitivn  tak nap íklad vnímá faktor politické 

stability v zemi. Zajímavou poznanou skute ností je ta, že v zemích, jež mají vyšší 

zásobu lidského kapitálu, je vypozorována významn  nižší porodnost a vyšší míra 

investic do fyzického kapitálu.  

Souhrnnou produktivitu výrobních faktor  (TFP) používají ve své práci Nehru 

a Dhareshwar (1994). Tato souhrnná produktivita výrobních faktor  je dle nich 

ovlivn na lidským kapitálem a následn  p sobí na ekonomický r st. Lidský kapitál tedy 

p sobí na ekonomický r st prost ednictvím TFP.  Dle autor  je akumulace lidského 

kapitálu mnohem významn jším faktorem p sobícím na ekonomický r st, než uvád jí 

n které d ív jší práce. Jako ukazatel lidského kapitálu je použit ukazatel nejvyššího 

dosaženého vzd lání, jenž je zjiš ován podle po tu zapsaných student  na jednotlivých 

stup ích vzd lávacího systému. Výsledky studie p ináší n kolik záv r . Prvním z nich 

je skute nost, že r st TFP v zemích s vysokými p íjmy je srovnatelný s r stem v zemích 

s p íjmy st edními a nízkými. Druhý záv r íká, že nejrychleji rostoucí rozvojové 

ekonomiky zakládají sv j rozvoj více na r stu fyzického a lidského kapitálu, než na 

r stu TFP. Rozdíly v r stu TFP jsou zp sobovány p edevším rozdílnou politickou 

stabilitou jednotlivých zemí a také rozdílnými po áte ními podmínkami (rozdílný 

po áte ní p íjem na obyvatele a po áte ní úrove  lidského kapitálu).  

Blundell a kol. (1996) ve své studii zkoumají efekty školení a kvalifika ních 

vzd lávacích kurz  poskytovaných zam stnavateli, využitím vzork  muž  a žen 

zam stnaných ve Velké Británii v období let 1981 až 1991 a dosáhli v uvedené dob

stá í 33 let. Údaje byly erpány z Národního pr zkumu rozvoje d tí (National Child 

Development Survey – NCDS). Výsledky studie íkají, že u obou výše uvedených typ

vzd lávání je v tší pravd podobnost jejich dosažení u vzd lan jších lidí a ast ji 

u muž . 

Sala-i-Martin (1997) se ve své práci zabývá problémem tzv. zdánlivé korelace. 

Dle n j nejsou teoretické r stové modely dostate n  exaktn  definované a ne íkají 

p esn , jaké prom nné mohou být do modelu zahrnuty. Také m ení jednotlivých 

prom nných je obtížné, Autor ve své studii pracuje s 63-mi r znými prom nnými, 

jakožto regresory ekonomického r stu, a s tempem r stu reálného HDP na obyvatele 

v období let 1960 až 1992. Ve své práci se snaží dokázat, prost ednictvím provád ní 

regresí, že v tšina autor  šla cestou pokusu a omylu. V modelech používá autor t i fixní 
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prom nné vystupující ve všech provád ných regresích, p i emž vybrány byly takové 

prom nné, jež jsou nej ast ji využívanými v modelech r stové literatury. První 

prom nnou je HDP, druhou prom nnou je míra zápisu do základních škol a t etí 

prom nnou je o ekávaná délka dožití, p i emž všechny t i prom nné za rok 1960. Dle 

výsledk  lze íci, že všechny prom nné vykazují silný pozitivní vztah ve vztahu 

k ekonomickému r stu. Autor se v práci dále zabývá tím, jaký je vztah mezi 

ekonomickým r stem a politickými, náboženskými a regionálními aspekty.  

Další významnou studii v oblasti lidského kapitálu a ekonomického r stu 

navazující na již výše uvedenou studii stejného autora, je práce Barroa (1998). V této 

studii jsou analyzovány determinanty ekonomického r stu a investic u datového vzorku 

p ibližn  100 zemí v období let 1960 až 1995. Teoretický rámec kombinuje endogenní 

modely r stu s modelem neoklasickým. St žejní ástí studie jsou empirické poznatky 

o vlivu jednotlivých faktor  na reálný výstup ekonomiky, p i emž mezi tyto faktory 

jsou azeny: úrove  HDP na obyvatele, vládní spot eba, právo státu, demokracie, míra 

inflace, vzd lání, míra porodnosti, míra investic, obchodní podmínky a jiné politické 

vlivy (nap íklad omezení trhu práce i ve ejný dluh). Z uvedených faktor

ekonomického r stu je nejv tší d raz kladen na vzd lání jakožto ukazatele lidského 

kapitálu, který je zde definován jako pr m rná délka st edoškolského 

a vysokoškolského studia muž . D ležité je íci, že vliv st edoškolského 

a vysokoškolského vzd lávání je nad azen nad efekt technologického pokroku. Rovn ž 

je d ležité poznamenat, že autor zd raz uje slabší vliv vzd lání žen, nebo  na 

pracovním trhu není lidský kapitál žen tak oce ován, jako lidský kapitál muž . Ve 

zkoumaných zemích byly vypozorovány odlišné úrovn  celkového hospodá ského 

rozvoje, což se projevilo v podstatných rozdílech v uplat ovaných vládních politikách 

zemí. Na financování a poskytování vzd lávání na r zných stupních se výrazným 

zp sobem podílí vlády jednotlivých zemí a zásadn  tak ovliv ují akumulaci lidského 

kapitálu, nap íklad prost ednictvím ve ejných program  pro školství.  

Výsledky empirické analýzy ukazují, že pr m rná délka studia na sekundárním 

a vyšším stupni u muž  ve v ku 25 let a více má pozitivní významný dopad na 

ekonomický r st. Na základ  dosaženého koeficientu lze íci, že dodate ný rok studia 

navyšuje tempo r stu reálného HDP o 0,7 % ro n . Uvedený pozitivní ú inek lze 

zd vodnit tím, že lidé se st edoškolským a vysokoškolským vzd láním jsou schopni 

snadn ji absorbovat a následn  ší it nové technologie z vysp lejších zemí, což ostatn
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vysv tluje to, pro  je lidský kapitál nad azen nad technologický pokrok. U žen se 

st edoškolským a vysokoškolským vzd láním jsou dosažené výsledky opa né, 

odhadnutý koeficient vyšel záporný, tudíž vliv vzd lání žen na ekonomický r st není 

p íliš významný. P í inou tohoto stavu mohou být dle autora diskrimina ní opat ení ze 

strany jednotlivých zemí, jež neumož ují efektivní využívání lidského kapitálu žen na 

pracovních trzích.  

Lidský kapitál m ený prost ednictvím pr m rné délky studia však p edstavuje 

pouze kvantitativní hledisko, což je d vodem, pro  se autor snaží o nalezení možnosti 

jak vyjád it a zm it také kvalitu vzd lání, nebo  je p esv d en, že tato je mnohem 

d ležit jší, než množství vzd lání. Pro tyto ú ely p istoupil k p ímému testování 

znalostí prost ednictvím test , jež se skládaly ze t í ástí – v da, literatura a matematika. 

Toto testování bylo provedeno u vzorku 51 zemí v r zných letech a jeho výsledky 

vyústily v záv r, že závislost ekonomického r stu na výsledcích testování znalostí, které 

slouží jako ukazatel kvality lidského kapitálu, je v tší než závislost na pr m rném po tu 

let studia. 

Kvalitou datových soubor  se v rámci své práce zabývají de la Fuente 

a Doménech (2000). Auto i jsou toho názoru, že nekvalitní data a jejich srovnatelnost 

a konzistentnost nap í  jednotlivými státy je jednou ze st žejních p í in selhávání p i 

prokazování pozitivního vztahu mezi ekonomickým r stem a lidským kapitálem. 

Z d vodu co nejvyšší v rohodnosti dat pracují auto i ve své práci pouze s datovým 

vzorkem 24 zemí OECD a využívají data za období let 1960 až 1990. Jako ukazatel 

lidského kapitálu je používáno nejvyšší dosažené vzd lání, p i emž využívají 

Mezinárodní standardní klasifikaci vzd lávání (ISCED). Dle autor  jsou chyby 

datových soubor  p vodcem nižších koeficient  lidského kapitálu. Proto se snaží tyto 

chyby odstranit a zkvalitnit tak datové vzorky. V p ípad  chyb jících dat používají 

metodu lineární extrapolace. Z výsledk  studie je patrné, že lidský kapitál má výrazn

silný pozitivní vliv na ekonomický r st a také na souhrnnou produktivitu výrobních 

faktor  (TFP).  

Bratti a kol. (2001) doplnili své zkoumání vztahu lidského kapitálu 

a ekonomického r stu o demografické trendy (pokles úmrtnosti, zvýšení o ekávané 

délky života, aj.), které stále z stávají v empirických pracích v tšinou opomíjeny. Dle 

autor  však mají práv  tyto demografické faktory st žejní vliv na rozhodování 

o investování a akumulaci do fyzického a lidského kapitálu a jejich následné dopady na 
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ekonomický r st. Dosavadní empirický výzkum ukázal, že r st o ekávané délky života 

vede k r stu po tu let studia a úrovni vzd lání, což následn  vede i k ekonomickému 

r stu v mén  vysp lých zemích. Na základ  tohoto auto i tvrdí, že existují dva kanály, 

p es které demografické faktory p sobí na ekonomický r st. Prvním kanálem je kvalita 

lidské populace a druhým kanálem je velikost lidské populace. Snahou autor  je 

zd raznit, jak jsou tyto kanály vzájemn  provázány. Velikost lidské populace je v práci 

definována jako pokles úmrtnosti a r st o ekávané délky života. Kvalita populace je 

definována jako akumulace lidského kapitálu.  

V práci byla použita cross-country analýza obsahující datový vzorek 59 zemí 

v r zných stádiích rozvoje v období 1970 až 1990. Auto i p edpokládali stálý stav 

ekonomiky a identifikovali faktory, které tento stav ovliv ují (úroková míra, akumulace 

fyzického kapitálu, aj.). Ke správnému odhadu modelování rovnic bylo pot eba p idat 

i další, nepozorované faktory (technologický pokrok), jež jsou vyjád eny jako chyba 

pozorování. Pro odhad rovnic byla použita metoda nejmenších tverc . V tšina 

definovaných prom nných byla dle výsledk  analýzy statisticky významná. Dle 

výsledk  lze íci, že v oblasti lidského kapitálu byl potvrzen pozitivní vliv primárního 

a sekundárního vzd lání. Zárove  bylo potvrzeno, že akumulace lidského kapitálu je 

ovliv ována demografickými faktory. Vliv na uvedenou akumulaci lidského kapitálu 

mají také geografické faktory. Mén  rozvinuté zem , nap . z oblasti St edozemního 

mo e, mají, pokud jde o akumulaci primárního a terciárního vzd lávání, lepší výkon než 

je pr m rný výkon dalších zemí z datového vzorku.  

Studie Middendorfa (2005) je zam ena na zkoumání pozitivního dopadu 

lidského kapitálu na ekonomický r st. Autor se zam uje na možné p í iny 

nejednozna ných výsledk  v p ípad  zkoumání vlivu lidského kapitálu na ekonomický 

r st a je toho názoru, že problémy jsou zp sobeny nedostate nou nezávislostí vzd lání 

na ostatních faktorech ekonomického r stu. Všímá si také nedostate né kvality 

datových vzork , jež asto vykazují odchylky (nap . vysokou variabilitu díky krátkým 

datovým adám, i trendu), což je d vodem, pro  se autor ve svém zkoumání zam uje 

pouze na zem  OECD, které vnímá jako kvalitn jší datový vzorek s vyšší vypovídací 

hodnotou díky širšímu ve ejnému sektoru. Middendorf (2005) tedy analyzuje data 29 

zemí OECD za období let 1965 až 2000. Jednotlivá data jsou z d vodu vyrovnání 

hospodá ských cykl  odd lena v p tiletých intervalech. Z d vodu lepší vypovídací 

schopnosti autor vytvo il dva modely, lišící se ukazatelem lidského kapitálu.  
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První z model , zahrnující HDP na osobu, míru r stu reálného pom ru investic 

k HDP na osobu, pr m rný podíl investic na HDP, pr m rný podíl exportu a importu na 

HDP, pr m rný podíl vládní spot eby na HDP, míru porodnosti, pr m rnou míru 

inflace a pr m rnou dobu studia jako ukazatel lidského kapitálu ukázal, že dopad 

lidského kapitálu na ekonomický r st je pozitivní, což znamená, že zásoba lidského 

kapitálu díky schopnosti ekonomiky absorbovat více nových technologií pozitivn

ovliv uje ekonomický r st. Zvýšení pr m rné délky studia o jeden rok vede ke zvýšení 

ekonomického r stu o 0,9 p. b. ro n . Také zahrani ní obchod p ispívá dle výsledk

analýzy k r stu HDP pozitivn , naopak vládní spot eba a míra inflace mají na r st vliv 

negativní, což je dle autora zp sobeno nesprávným zahrnutím uvedených prom nných 

do modelu.  

Druhý model chápe ukazatelem lidského kapitálu míru st edoškolského vzd lání 

u lidí starších 25 let a stejn  jako první model potvrzuje pozitivní dopad lidského 

kapitálu na ekonomický r st, avšak v tomto p ípad  je dopad na r st menší, pouze 0,5 

p.b. 

Výsledky empirické analýzy dokládají konvergen ní proces mezi zkoumanými 

zem mi, který však není totožný, ale závisí na odchylce zemí od stálého stavu.  

Kvalitu lidského kapitálu zkoumají ve své studii také Hanushek a Woessmann 

(2008). Ve své práci se zabývají tím, jaký p ínos pro ekonomický r st má kvalita 

a kvantita vzd lání a snaží se poukázat na jejich vzájemný vztah. Pokud je v modelech 

zohled ována pouze kvantita vzd lání, má to dle autor  negativní vliv na výsledky, 

nebo  dochází vlivem zjednodušení ke zkreslení t chto výsledk . Kvalita vzd lání je 

však velmi obtížn  m itelná, nebo  její ukazatele, nap íklad výdaje na vzd lávání, 

rovn ž vykazují celou adu zjednodušení. Ani tzv. ,,test scores‘‘ není žádoucí, nebo

m í pouze ást znalostí a dovedností student . Díky uvedených skute ností se auto i ve 

své studii zam ují na všechny testy uskute n né od roku 1960 a nikoliv jen na 

výsledky jednoho testu. Datový vzorek je tvo en 50 zem mi, jež jsou rozd leny na 

rozvinuté a rozvojové. Relativní data jsou erpána za období let 1960 až 2000.  

Nejprve je v práci v rámci prvního modelu zkoumán vztah ist  kvantitativního 

vzd lání a ekonomického r stu, z n jž vychází vzd lání jako velmi významné, vysoce 

však závislé na specifikaci modelu, nebo  jsou-li do modelu zahrnuty další prom nné 

(institucionální rozdíly, aj.), stává se vzd lání pro ekonomický r st statisticky 



46 

nevýznamné. V dalším, rozší eném a upraveném modelu již pracují auto i s kvalitativn

vyjád eným vzd láním, p i emž jako ukazatel kvality vzd lání používají aritmetický 

pr m r výsledk  test  z matematiky a v dy. I tento upravený model prokázal 

statistickou významnost vzd lání pro ekonomický r st a to i po p idání dodate ných 

prom nných do modelu.  

Po provedených zkoumáních vyvodili auto i dva st žejní záv ry. První z nich 

íká, že na p íjmy jedince, rozd lení d chod  ve spole nosti a ekonomický r st mají 

silný vliv kognitivní dovednosti. D ležité je zmínit, že kvalita vzd lání je d ležit jší než 

kvantita vzd lání. Druhý záv r íká, že sou asná situace rozvojových zemí je mnohem 

horší, než je obecn  považováno na základ  školní docházky a dosaženého vzd lání, 

což je zp sobeno zejména špatnou kvalitou vzd lávání.  

Barro a Lee (2010) provedli analýzu vlivu lidského kapitálu na ekonomický r st 

založenou na novém vzorku dat, obsahujícím o išt ná data za období let 1950 až 2010, 

p i emž poslední data jsou dopo tena metodou zp tné extrapolace. Zdroje nových dat 

byly erpány ze s ítání lidu nebo odhad  úmrtnosti. Datový soubor ítá 146 zemí sv ta 

a jednotlivá data jsou rozt íd na do dvou skupin, podle pohlaví a dle v kových interval

po p ti letech. Pro ú ely studie byl jako ukazatel lidského kapitálu vybrán pr m rný 

po et let studia. Výsledky analýzy p inesly záv ry, které íkají, že každý dodate ný rok 

školní docházky vede k nár stu výstupu o zhruba 2 p. b. U primárního vzd lávání byl 

zjišt n negativní koeficient, což znamená, že prodlužování doby primárního vzd lávání 

vede ke zpomalování ekonomického r stu. Naopak, sekundární a terciární vzd lávání 

vede ke zvyšování ekonomického r stu.  

Kubík (2013) se ve své práci snaží zjistit, zda zohledn ní kvality lidského 

kapitálu má vliv na ekonomický r st, neboli zda ovliv uje výsledky regresních test , 

které zkoumají vztah mezi lidským kapitálem a ekonomickým r stem. Autor navazuje 

na záv ry d ív jších empirických testování a snaží se, na rozší eném datovém vzorku 

p edstavit záv ry nových test  založených na pokro ilejších metodách dynamické 

panelové regrese. Datový vzorek je tvo en 65 zem mi za období let 1960 až 2005. 

V první ásti práce je testován vliv kvantity vzd lání na ekonomický r st a v druhé ásti 

práce je testován vliv kvality vzd lání na ekonomický r st. Autor zd raz uje, že je 

velmi d ležité p i analýzách zohled ovat možné ekonometrické problémy, nap íklad 

tzv. endogenitu, která zna í korelaci mezi vysv tlující prom nnou a náhodnou složkou. 

Problém endogenity m že zp sobit zkreslení koeficient , a dá se odstranit nap íklad 
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použitím pokro ilých ekonometrických metod (nap íklad Generalized methods of 

movements – GMM). Výsledky testování potvrdily pozitivní vliv lidského kapitálu na 

ekonomický r st. Konkrétn  bylo zjišt no, že další rok vzd lávání p ispívá 

k ekonomickému r stu v rozmezí 2-6 %.  

V druhé ásti práce byl testován vztah mezi kvalitou lidského kapitálu 

a ekonomickým r stem. Z výsledk  je patrné, že zem  s vyšší úrovní kvality vzd lávání 

mají vyšší návratnost ze vzd lání, respektive pr m rný po et let vzd lávání více 

p ispívá k ekonomickému r stu v zemích s vyšší kvalitou lidského kapitálu. Tedy, ím 

vyšší je úrove  kvality vzd lávání, tím vyšší p ínos k r stu m že mít pr m rný po et let 

vzd lávání.  

Testování tedy v souhlasu s d ív jší literaturou potvrzuje pozitivní vztah mezi 

lidským kapitálem a ekonomickým r stem.  

V níže uvedené tabulce 3.1 je uveden p ehled empirických prací, jež byly 

p edm tem rešerše. Jsou zde uvedena použitá data, prom nné, pomocí nichž byl 

vyjád en lidský kapitál a také jakých výsledk  bylo analýzou dosaženo.  

Tab. 3.1 Souhrn vybraných empirických studií z oblasti lidského kapitálu 

Auto i Data a zdroje Prom nná Výsledek 

Romer (1989) 

112 zemí; 

období 1960-

1985 

míra gramotnosti 

ekonomika s v tší zásobou 

lidského kapitálu vykazuje 

rychlejší ekonomický r st  

Mankiw a kol. 

(1990) 

3 vzorky zemí; 

období 1960-

1985 

podíl osob se st edoškolským 

vzd láním na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu 

jakákoliv úrove  lidského 

kapitálu, r stu populace a míry 

úspor zp sobuje vyšší ekonomický 

r st 

Barro (1991) 

98 zemí; 

období 1960-

1985 

,,school enrolment rates'' v 

roce 1960 

mezi tempem r stu reálného HDP 

na obyvatele a po áte ní úrovní 

lidského kapitálu existuje pozitivní 

vztah 

Kyriacou 

(1991) 

3 vzorky zemí; 

období 1970-

1985 

celkový po et let školní 

docházky pracovní síly 

lidský kapitál není významný pro 

ekonomický r st 
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Nehru a 

Dhareshwar 

(1994) 

Rozvojové a 

vysp lé zem

nejvyšší dosažené vzd lání 

(dle po tu zapsaných 

student ) 

akumulace lidského kapitálu má 

3x až 4x v tší význam než r st 

pracovní síly 

Blundell a kol. 

(1996) 

období 1981-

1991 

školení a kvalifika ní 

vzd lávací kurzy 

poskytované zam stnavateli 

v tší pravd podobnost získání 

zkoumaných typ  vzd lávání je u 

vzd lan jších lidí, ast ji u muž

Sala-i-Martin 

(1997) 

období 1960-

1992 

HDP, míra zápisu do 

základních škol a o ekávaná 

délka dožití v roce 1960 

úrove  lidského kapitálu, 

regionálních, náboženských a 

politických faktor

Barro (1998) 

100 zemí; 

období 1960-

1995 

pr m rná délka 

st edoškolského a 

vysokoškolského studia muž

ve v ku 25 let a více 

pr m rná délka studia u zkoumané 

skupiny má pozitivní vliv na 

ekonomický r st  

De la Fuente a 

Doménech 

(2000) 

24 zemí OECD; 

období 1960-

1990 

nejvyšší dosažené vzd lání 

mezi lidským kapitálem a 

ekonomickým r stem existuje 

silná významnost  

Bratti a kol. 

(2001) 

59 zemí; 

období 1970-

1990 

demografické faktory 

primární a sekundární vzd lání má 

na ekonomický r st pozitivní vliv; 

akumulace lidského kapitálu je 

ovlivn na demografickými a 

geografickými faktory 

Middendorf 

(2005) 

29 zemí OECD; 

období 1965-

2000 

pr m rná délka studia, podíl 

dosaženého st edoškolského 

vzd lání u lidí starších 25 let 

lidský kapitál má na ekonomický 

r st pozitivní vliv 

Hanushek a 

Woessmann 

(2008) 

50 zemí; 1960-

2000 
kognitivní znalosti student

lidský kapitál a produktivita práce 

má pozitivní vliv na ekonomický 

r st  

Barro a Lee 

(2010) 

146 zemí; 

1950-2010 
pr m rný po et let studia 

Primární vzd lání má negativní 

vliv na ekonomický r st; 

sekundární a terciární vzd lání má 

pozitivní vliv na ekonomický r st  

Kubík (2013)  

65 zemí; 

období 1960-

2005 

faktory ovliv ující kvalitu a 

kvantitu vzd lání 

lidský kapitál má pozitivní vliv na 

ekonomický r st  

Zdroj: vlastní zpracování na základ  rešeršovaných empirických studií  
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V následující ásti práce budou shrnuty nejd ležit jší poznatky získané rešerší 

vybraných empirických studií. V tšina autor  vybraných pro rešerši klade d raz 

zejména na makroekonomický p ístup k lidskému kapitálu a jeho vliv na dlouhodobý 

ekonomický r st. Existuje však i ada autor  soust e ujících své zkoumání také na 

mikroekonomické pojetí lidského kapitálu ve vztahu k produktivit  práce, avšak pro 

další ú ely diplomové práce byly vybrány zejména práce zam ené na 

makroekonomické pojetí lidského kapitálu. V tšina prací prokázala, že mezi úrovní 

lidského kapitálu a zm nami v ekonomickém r stu existuje významná souvislost. 

V tšina prací tedy potvrdila pozitivní vliv lidského kapitálu, respektive vzd lání 

na ekonomický r st. Ur it p esn  úrove  lidského kapitálu pro pot eby empirické 

analýzy je však tém  nemožné. Volba vhodného ukazatele lidského kapitálu je astým 

problémem empirických prací. V tšina autor  využívá ve svém zkoumání r zné 

ukazatele z oblasti vzd lávání, jelikož práv  vzd lání je velmi výrazným initelem 

majícím vliv na úrove  lidského kapitálu. Nej ast jšími ukazateli z této oblasti jsou 

pr m rná délka studia, nejvyšší dosažené vzd lání i po et student . Jedná se však 

o kvantitativní ukazatele, což s sebou nese komplikace spo ívající v nezahrnutí kvality 

vzd lání. Není to však problém jediný. Za další problém lze považovat skute nost, že 

v analýzách se p ihlíží pouze k oficiálnímu vzd lávání, zatímco nap . vzd lávání na 

pracovištích bývá opomenuto. Auto i se však snaží definovat i jiné prom nné mající 

vliv na úrove  lidského kapitálu, nap íklad technologický pokrok, úrove  fyzického 

kapitálu, výdaje na výzkum a vývoj i popula ní r st. Sala-i-Martin (1997) navíc íká, 

že faktory p sobícími na ekonomický r st jsou také politické, regionální i náboženské 

aspekty.  

Vliv lidského kapitálu na ekonomický r st je zkoumán v tšinou prost ednictvím 

pr ezových analýz ekonomického r stu, které pomocí regresních rovnic p edstavují 

odhady koeficient  vzd lání a dalších initel  p sobících na ekonomický r st. Krom

pr ezových analýz bývají používány i metody analýz asových ad jednotlivých zemí. 

Ekonometrický p ístup však s sebou nese adu komplikací p i sestavování modelu 

a ov ování hypotéz. Jako první komplikaci lze vnímat kvalitu a dostupnost použitých 

dat, nebo  p i definování prom nných vyjad ujících lidský kapitál je asto nemožné 

najít asové ady, které by byly souvislé, což vede ke zhoršení vypovídací schopnosti 

t chto dat. Dalším problémem m že být nesprávné zahrnutí prom nných do modelu, i 

naopak chyb jící prom nné.  
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Empirické výzkumy zabývající se vlivem lidského kapitálu na ekonomický r st 

asto p ináší rozdílné výsledky, což m že být zp sobeno zejména zahrnutím odlišných 

prom nných i použitím odlišných datových soubor . Zatímco n kte í auto i zkoumají 

co možná nejširší datovou základnu zemí, nap íklad Barro a Lee (2010), jejichž datová 

základna je tvo ena 146 zem mi, n kte í auto i zam ují své práce na užší vzorek zemí, 

nap íklad Middendorf (2005) i De la Fuente a Doménech (2000), jejichž datové vzorky 

jsou tvo eny zem mi OECD. Dle jednotlivých autor  se p ísp vek lidského kapitálu 

k ekonomickému r stu liší. Objevují se i negativní výsledky, nap íklad záv ry studie 

Kyriacoua (1991) íkají, že lidský kapitál je pro ekonomický r st nevýznamný. V tšina 

autor  však ve svém zkoumání došla k záv ru, že lidský kapitál má na ekonomický r st 

pozitivní a statisticky významný vliv.  

Navzdory nejednozna ným záv r m empirického výzkumu, zda lidský kapitál 

reáln  pozitivn  p sobí na dlouhodobý ekonomický r st, si myslím, že lidský kapitál 

má v ekonomice d ležitý význam a p ikláním se tak k názoru t ch autor , jejichž 

analýzou byl tento vztah potvrzen. 

3.2 Metodologie a data 

Empirická ást práce bude zam ena na ekonometrickou analýzu vlivu lidského 

kapitálu na ekonomický r st zemí OECD prost ednictvím ekonometrického modelu. 

Sestavení vhodného modelu je asto komplikováno správným vymezením jednotlivých 

ukazatel  a dostupností relevantních dat pro tyto ukazatele a také nezahrnutím všech 

podstatných prom nných do modelu. Z d vodu správného výb ru ukazatele lidského 

kapitálu pro ekonometrický model bude nejd íve provedena deskriptivní a korela ní 

analýza vybraných ukazatel  lidského kapitálu. Pro tyto ú ely budou vybrány t i 

ukazatele lidského kapitálu na základ  provedené rešerše odborné literatury – podíl 

osob se st edoškolským a vysokoškolským vzd láním na populaci ve v ku 25-64 let, 

pr m rná délka studia a podíl ve ejných výdaj  na vzd lávání na HDP. Cílem 

deskriptivní analýzy bude popsat a srovnat hodnoty t chto t í vybraných ukazatel

lidského kapitálu. Abychom mohli v rámci korela ní analýzy zkoumat vzájemný vztah 

mezi r znými zp soby m eným lidským kapitálem a ekonomickou úrovní sledovaných 

zemí, jsou v rámci deskriptivní analýzy popsány také hodnoty hrubého domácího 

produktu na jednoho jakožto ukazatele ekonomické úrovn  zem . Korelace bude 

vyjád ena Pearsonovým koeficientem korelace, jež se m že pohybovat v rozmezí od -1 
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do +1. V p ípad , že se koeficient korelace rovná hodnot  + 1, znamená to, že mezi 

zkoumanými veli inami existuje pozitivní (p ímá) lineární závislost. V opa ném 

p ípad , kdy koeficient korelace nabude hodnoty -1, mezi zkoumanými veli inami je 

negativní (nep ímá) lineární závislost. Dosáhne-li koeficient hodnoty 0, zkoumané 

veli iny jsou na sob  lineárn  nezávislé. Míra závislosti vyjád ená Pearsonovým 

korela ním koeficientem je rozd lena do ty  interval  (Zvárová, 2011): 

• 0,1-0,3 slabá korelace, 

• 0,4-0,6 st ední korelace, 

• 0,7-0,9 silní korelace, 

• nad 0,9 velmi silná korelace.  

Cílem korela ní analýzy bude nalézt vhodný ukazatel lidského kapitálu, jenž bude 

následn  použit v rámci poslední, st žejní analýzy empirické práce, a to analýzy 

ekonometrické, jejímž cílem je prost ednictvím nástroj  kvantitativní a kvalitativní 

analýzy ov ovat záv ry ekonomických teorií, k emuž využívá nástroje z oblasti 

statistiky, matematiky a informatiky. Ekonomická teorie stanovuje východiska pro 

formulace tvrzení a tvorbu hypotéz o chování vybraných veli in, ukazatel  a jejich 

vztazích v rámci zkoumání ekonomických jev . V rámci ekonometrického modelování 

lze vy lenit p t základních krok . První krok spo ívá v ekonomické, matematické 

a ekonometrické formulaci modelu. D ležitými kroky ekonomické formulace modelu 

jsou vymezení a popis vztah  mezi veli inami ve zkoumaném systému a formulace 

výchozí základní hypotézy o chování vybraných ekonomických veli in. Druhý krok 

spo ívá ve sb ru a analýze dat, p i emž velmi d ležité je získat adekvátní data 

a p ipravit je do formy vhodné pro modelování. T etí krok spo ívá ve výb ru vhodných 

a dostupných metod odhadování parametr  modelu, na základ  nichž lze kvantifikovat 

intenzitu a sm r vzájemného p sobení prom nných zahrnutých do modelu. tvrtý krok 

spo ívá ve verifikaci odhadnutého modelu, neboli ov ení platnosti (validity) modelu na 

statistické, ekonometrické a ekonomické úrovni. Poslední, pátý krok spo ívá ve využití 

odhadnutého modelu (Han lová, 2012).  

V této práci bude využit vícerozm rný lineární regresní model, jenž umož uje 

hledání a m ení vztahu mezi více než dv ma prom nnými. K vyjád ení vzájemných 

závislostí slouží lineární regresní funkce. Odhad jednotlivých regresních parametr  je 

provád n pomocí metody nejmenších tverc .  
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3.2.1 Model a použitá data 

Vliv lidského kapitálu na ekonomický r st zemí OECD bude zkoumán pomocí 

ekonometrického modelu, p i emž východiskem pro základní teoretický rámec tohoto 

modelu je provedená rešerše odborné literatury. Konkrétn  model vychází 

z neoklasického modelu rozší eného o lidský kapitál, jenž byl zkonstruován v rámci 

studie Mankiwa, Romera a Weila (1990). Funk ní závislost je definována takto: 

kde: 

Y - ekonomický r st  

A - úrove  technologického pokroku  

K - fyzický kapitál  

H - lidský kapitál  

L - pracovní síla  

Uvedená produk ní funkce bude dále konkrétn  specifikována ve tvrté ásti 

práce, jež je v nována ekonometrickému modelování.  

Datový soubor tvo í 34 zemí OECD 8 , u nichž bude zkoumán vliv lidského 

kapitálu na ekonomický r st za období let 2000 – 20119. D vodem zvolení práv  t chto 

zemí je skute nost, že se jedná o zem  vysp lé, tudíž je u nich p edpoklad vysoké 

úrovn  lidského kapitálu a jeho podstatný vliv na ekonomický r st. Navíc, statistická 

databáze OECD poskytuje mnoho ve ejn  p ístupných dat o jednotlivých ekonomikách. 

Mezi lenské státy OECD pat í Austrálie, Belgie, eská republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, 

Lucembursko, Ma arsko, Mexiko, N mecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Špan lsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Turecko a USA.  

Celkový soubor použitých dat v rámci jednotlivých analýz bude p ílohou . 1 na 

konci práce.  

8 Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj. 
9 Nov jší data nebyla dostupná.
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4 Ekonometrická analýza vlivu lidského kapitálu na 

ekonomický r st zemí OECD 

Poslední, empirická ást práce bude zam ena na ekonometrickou analýzu vlivu 

lidského kapitálu na ekonomický r st zemí OECD prost ednictvím ekonometrického 

modelu. Z d vodu správného výb ru ukazatele lidského kapitálu pro ekonometrický 

model bude nejd íve provedena deskriptivní a korela ní analýza t í vybraných ukazatel

lidského kapitálu. 

4.1 Deskriptivní analýza 

Nejd íve bude provedena deskriptivní analýza, jejímž cílem bude popsat hodnoty 

vybraných ukazatel  lidského kapitálu mezi státy OECD a také popsat hodnoty hrubého 

domácího produktu na jednoho obyvatele jakožto ukazatele ekonomické úrovn  zem , 

což je nezbytné pro následné provedení korela ní analýzy, jejímž cílem bude zkoumat 

vzájemný vztah mezi r znými zp soby m eným lidským kapitálem a ekonomickou 

úrovní sledovaných zemí.  

4.1.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele  

V obrázku 4.1 lze vid t, jaká je ekonomická úrove  jednotlivých lenských zemí 

OECD m ená jako podíl hrubého domácího produktu na obyvatele, jenž je dle 

OECD (2002) definován jako souhrnný ukazatel produkce, jež je rovna sou tu hrubých 

p idaných hodnot všech rezidentských institucionálních jednotek zapojených do výroby. 

Jinak e eno, jde o sou et kone ného užití výrobk  a služeb, snížený o hodnotu importu 

zboží a služeb.  HDP na obyvatele je vyjád en v b žných cenách v amerických dolarech 

p epo tených dle parity kupní síly (Purchasing Power Parity, PPP), ímž je umožn no 

srovnávání úrovní ekonomických aktivit u r zn  velkých ekonomik bez ohledu na 

cenové hladiny t chto zemí. Zdrojem dat je vlastní databáze OECD a použity jsou 

pr m rné hodnoty tohoto ukazatele za sledované období v jednotlivých zemích (OECD, 

2002).  



Obr. 4.1 HDP na obyvatele (v USD; PPP)

Zdroj: OECD (2013a); vlastní zpracování 
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4.1.2 Podíl osob se st
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Obr. 4.2 Podíl osob se st

v ku 25-64 let (v %) 

Zdroj: OECD (2013b); vlastní zpracování
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láním na populaci ve 

edstavuje nejvyšší dosažené vzd lání, je 

láním na populaci ve v ku 25-

kové skupiny, jejichž nejvyšší dosažené 

edoškolské nebo vysokoškolské úrovni. Dle ISCED11  se jedná 

e eno, jedinec musí 

lání na úrovni vyšší sekundární. Zdrojem dat je publikace 

OECD Education at a Glance 2013, jež pomocí jednotlivých indikátor  porovnává 

oužity jsou pr m rné 

láním na populaci ve 

dosaženým st edoškolským 

64 let vykazuje Japonsko, kde 

Druhou zemí s nejvyšší úrovní 

eská republika vykazující podíl 89,1 % následovaná Estonskem 

hodnotou 87,8 %. Naopak, 

lávání, ISCED 5-první stupe
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nejnižší hodnoty v rámci OECD vykazují Mexiko s

s hodnotou 27,7 % a absolutn

4.1.3 Pr m rná délka studia 

Druhým vybraným ukazatelem lidského kapitálu je

udává pr m rný po et let vzd

vytvo ena autory Barrem a

lidského kapitálu pomocí pr

d vodu jsou relevantní data zpr

což však nemá velký význam, nebo

období nejsou p íliš zásadní. Tento ukazatel byl použit nap

(2005). Rovn ž jsou použity pr

Obr. 4.3 Pr m rná délka studia (v letech)

Zdroj: Barro a Lee (2010); vlastní úprava

Z obrázku 4.3 je z

kde iní hodnota tohoto ukazatele 

vykazuje také eská republika s

shodn  s hodnotou 12,3 let. Naopak, shodn

také v p ípad  pr m rné délky studia vykazují nejnižší hodnoty Mexiko s

let, Portugalsko s hodnotou 7,2 let a absolutn

Turecko.
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hodnotou 27,7 % a absolutn  nejnižší hodnotu podílu, 25,4 %, vykazuje 

rná délka studia 

ruhým vybraným ukazatelem lidského kapitálu je pr m rná délka studia

et let vzd lávání populace starší 25 let. Zdrojem dat je datab

ena autory Barrem a Leem (2010), jejichž datový vzorek zachycuje úrove

lidského kapitálu pomocí pr m rné délky studia v p tiletých intervalech. Z

jsou relevantní data zpr m rována za 3 pozorování v roce 2000, 2005 a 2010, 

což však nemá velký význam, nebo  odchylky v pr m rné délce studia za sledované 

íliš zásadní. Tento ukazatel byl použit nap íklad ve studii Middendorfa 

ž jsou použity pr m rné hodnoty tohoto ukazatele za sledované období. 

rná délka studia (v letech)

Barro a Lee (2010); vlastní úprava

je z ejmé, že nejvyšší pr m rné délky studia je dosaženo v

iní hodnota tohoto ukazatele 13,2 let. Vysokou úrove  pr m

eská republika s hodnotou 12,4 let, Norsko a Nový Zéland ob

hodnotou 12,3 let. Naopak, shodn  jako u p edchozího zkoumaného ukazatele, 

rné délky studia vykazují nejnižší hodnoty Mexiko s

hodnotou 7,2 let a absolutn  nejnižší hodnotu
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hodnotou 32 %, Turecko 

vykazuje Portugalsko.  

rná délka studia, jež 

lávání populace starší 25 let. Zdrojem dat je databáze 

Leem (2010), jejichž datový vzorek zachycuje úrove

tiletých intervalech. Z tohoto 

roce 2000, 2005 a 2010, 

rné délce studia za sledované 

íklad ve studii Middendorfa 

rné hodnoty tohoto ukazatele za sledované období. 

rné délky studia je dosaženo v USA, 

m rné délky studia 

hodnotou 12,4 let, Norsko a Nový Zéland ob  zem

edchozího zkoumaného ukazatele, 

rné délky studia vykazují nejnižší hodnoty Mexiko s hodnotou 7,9 
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4.1.4 Podíl ve ejných výdaj

T etím, posledním vybraným ukazatelem lidského

výdaj  na vzd lávání na HDP

banky a rovn ž jsou data za sledované období zpr

vzd lávání jsou tvo eny vládními výdaji na vzd

dále investicemi do správy školství a

subjekt m (The World Bank, 2014a). 

Obr. 4.4 Podíl ve ejných výdaj

Zdroj: The World Bank (2014a); vlastní zpracování
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etím, posledním vybraným ukazatelem lidského kapitálu je 

lávání na HDP. Zdrojem dat je tentokrát vlastní databáze Sv

ž jsou data za sledované období zpr m rována13 . Ve

eny vládními výdaji na vzd lávací instituce a to v

dále investicemi do správy školství a p evody a dotacemi plynoucími soukromým 

m (The World Bank, 2014a). 

ejných výdaj  na vzd lávání na HDP (v %)

The World Bank (2014a); vlastní zpracování

lze vy íst, že nejvyšší podíl ve ejných výdaj  na vzd

procento HDP vykazuje Dánsko, kde je hodnota tohoto ukazatele 

hodnotou 7,4 %, Švédsko a Norsko ob  zem  shodn  s hodnotou 7 %. Naopak, 

nejnižší podíl vykazují Lucembursko, Chile, ecko, všechny t i státy shodn

hodnotou 3,6 % a absolutn  nejnižší podíl vykazuje 

kde hodnota sledovaného ukazatele iní 2,8 %.  

U všech vybraných ukazatel  je tedy použit pr m r za sledované období což znamená, že použitý 
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kapitálu je podíl ve ejných 

. Zdrojem dat je tentokrát vlastní databáze Sv tové 

. Ve ejné výdaje na 

lávací instituce a to ve ejné i soukromé, 

evody a dotacemi plynoucími soukromým 

 na vzd lávání jako 

, kde je hodnota tohoto ukazatele 8,2 %. Následují 

hodnotou 7 %. Naopak, 

i státy shodn  s hodnotou 

 nejnižší podíl vykazuje Turecko, 

r za sledované období což znamená, že použitý 
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4.2 Korela ní analýza

Dosavadní ást kapitoly byla zam

popsány hodnoty t í vybraných ukazatel

ekonomické úrovn  zemí OECD. Nyní bude provedena korela

bude zkoumán vzájemný vztah mezi t

a ekonomickou úrovní zkoumaných zemí. Pro zjiš

zvolenými prom nnými bude použit jednoduchý bodový graf dopln

trendu. Dále bude využit Pearson

Úkolem korela ní analýzy bu

následné ekonometrické modelování. 

Obr. 4.5 Podíl osob se st

v ku 25-64 let (v %) a ekonomická úrove

Zdroj: OECD (2013a); OECD 
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ní analýza

ást kapitoly byla zam ena na deskriptivní analýzu, v

í vybraných ukazatel  lidského kapitálu a také hodnoty ukazatele 

 zemí OECD. Nyní bude provedena korela ní analýza, v

bude zkoumán vzájemný vztah mezi t mito t emi ukazateli li

ekonomickou úrovní zkoumaných zemí. Pro zjiš ování vzájemných závislostí mezi 

nnými bude použit jednoduchý bodový graf dopln

trendu. Dále bude využit Pearson v koeficient korelace. 

ní analýzy bude najít vhodný ukazatel lidského kapitálu pro 

následné ekonometrické modelování. 

Podíl osob se st edoškolským a vysokoškolským vzd láním na populaci ve 

64 let (v %) a ekonomická úrove  (HDP/ob. v USD; PPP)

a); OECD (2013b); vlastní zpracování 

výše uvedeného obrázku 4.5 je z ejmé, že mezi ekonomickou úrovní a podílem 

edoškolským a vysokoškolským vzd láním na populaci ve v

jakožto ukazatelem lidského kapitálu, existuje p ímá lineární závislos
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58 

riptivní analýzu, v rámci níž byly 

 lidského kapitálu a také hodnoty ukazatele 

ní analýza, v rámci níž 

emi ukazateli lidského kapitálu 

ování vzájemných závislostí mezi 

nnými bude použit jednoduchý bodový graf dopln ný o spojnici 

de najít vhodný ukazatel lidského kapitálu pro 

láním na populaci ve 

 (HDP/ob. v USD; PPP)

ejmé, že mezi ekonomickou úrovní a podílem 

láním na populaci ve v ku 25-64 let, 

ímá lineární závislost.  
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Také z níže znázorn

a lidským kapitálem, který je tentokrát m

p ímá lineární závislost. To znamená, že vyšší pr

i vyšší ekonomická úrove

Obr. 4.6 Pr m rná délka studia a ekonomická úrove

Zdroj:Barro a Lee (2010); OECD (2013a
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znázorn ného obrázku 4.6 je z ejmé, že mezi ekonomickou úrovní 

lidským kapitálem, který je tentokrát m en pomocí pr m rné délky studia, existuje 

ímá lineární závislost. To znamená, že vyšší pr m rný po et let vzd

vyšší ekonomická úrove  zem  a naopak. 

rná délka studia a ekonomická úrove  (HDP/ob. v USD; PPP)

Barro a Lee (2010); OECD (2013a); vlastní zpracování 

I mezi posledním sledovaným ukazatelem lidského kapitálu, jímž je podíl 

 na vzd lání na HDP a ekonomickou úrovní existuje p

závislost, jak dokazuje níže znázorn ný obrázek 4.7.  
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rné délky studia, existuje 

et let vzd lávání znamená 

 (HDP/ob. v USD; PPP)

I mezi posledním sledovaným ukazatelem lidského kapitálu, jímž je podíl 

lání na HDP a ekonomickou úrovní existuje p ímá lineární 
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Obr. 4.7 Podíl ve ejných výdaj
úrove  (HDP/ob. v USD; PPP)

Zdroj:OECD (2013a); The World

Zjiš ování vzájemné závislosti vybraných ukazatel
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existuje p ímá lineární 

budou nyní vypo teny Pearsonovy koeficienty korelace pro jednotlivé
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); The World Bank (2014a); vlastní zpracování 

ování vzájemné závislosti vybraných ukazatel  lidského kapitálu 

 pomocí jednoduchých bodových graf  dopln

trendu dokázalo, že mezi všemi t emi ukazateli lidského kapitálu a ekonomickou úrovn

závislost. Za ú elem zjišt ní, jak jsou zjišt

teny Pearsonovy koeficienty korelace pro jednotlivé

tabulky 4.1 níže, u všech sledovaných ukazatel

no slabé míry p ímé lineární závislosti. Nejvýznamn jší míra korela

m rnou délkou studia a ekonomickou úrovní, kde Pearso

koeficient korelace vykazuje hodnotu 0,257.  
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lávání na HDP (v %) a ekonomická 

 lidského kapitálu 

 dopln ných o spojnici 

emi ukazateli lidského kapitálu a ekonomickou úrovní 

ní, jak jsou zjišt né závislosti silné, 

teny Pearsonovy koeficienty korelace pro jednotlivé ukazatele 

, u všech sledovaných ukazatel  lidského kapitálu 

ímé lineární závislosti. Nejvýznamn jší míra korela ní 

rnou délkou studia a ekonomickou úrovní, kde Pearson v 
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lávání na HDP
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Tab. 4.1Pearson v koeficient korelace pro ukazatele lidského kapitálu 

Ukazatel  Pearson v koeficient 

korelace 

Podíl osob se st edoškolským a vysokoškolským 

vzd láním na populaci ve v ku 25-64 let 

0,207589673 

Pr m rná délka studia 0,257497412 

Podíl ve ejných výdaj  na vzd lání na HDP 0,230169546 

Zdroj: Barro a Lee (2010); OECD (2013a); OECD (2013b); The World Bank (2014a); 

vlastní zpracování 

Na základ  provedené korela ní analýzy, lze tedy íci, že mezi hodnotami 

lidského kapitálu a ekonomickou úrovní zemí OECD existuje vzájemná závislost. 

Bodové grafy dopln né o spojnici trendu a Pearson v koeficient korelace dokázaly, že 

u všech vybraných ukazatel  lidského kapitálu existuje p ímá lineární závislost ve 

vztahu k ekonomické úrovni, p i emž nejvyšší je míra této závislosti u pr m rné délky 

studia, což je d vodem, pro  bude tento ukazatel použit v rámci ekonometrického 

modelování.  

4.3 Ekonometrická analýza vlivu lidského kapitálu na ekonomický 

r st zemí OECD 

Východiska pro sestavení ekonometrického modelu jsou popsána v teoretické 

ásti práce, jež je v nována model m ekonomického r stu. Zejména se jedná o popis 

neoklasického modelu r stu a endogenních model  r stu. Teoretický rámec 

ekonometrického modelu je podrobn  popsán ve t etí kapitole této práce.  

Závislou prom nnou, tedy vysv tlovanou v rámci ekonometrického modelu, je 

hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele (HDP), jenž byl vymezen již v ásti 

v nované deskriptivní a korela ní analýze. Hrubý domácí produkt na obyvatele závisí 

na mnoha r zných faktorech, p i emž pro ú ely ekonometrického modelování v rámci 

této práce bylo vybráno p t, níže uvedených nezávislých, neboli vysv tlujících 

prom nných, jedná se tedy o vícerozm rný lineární regresní model.  
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První nezávislou prom nnou p edstavuje hrubý domácí produkt na obyvatele

v prvním roce sledování, tj. v roce 2000 (HDP2000).  

Druhou vysv tlující prom nnou je podíl celkových výdaj  na R&D na HDP 

(RD), jenž p edstavuje úrove  technologického pokroku 14  a ukazuje, jaké procento 

z HDP p ipadá na investice do oblasti výzkumu a vývoje. V modelu jsou použity 

pr m rné hodnoty tohoto ukazatele za sledované období pro jednotlivé zem . Zdrojem 

dat je databáze Sv tové banky (The World Bank, 2014b).  

T etí vysv tlující prom nnou, prezentující nejvhodn jší vyjád ení zásoby 

fyzického kapitálu v ekonomice, je podíl tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) 

na HDP (K), jenž vyjad uje velikost investic do fixního kapitálu. Data jsou op t 

erpána z databáze Sv tové banky a jsou za sledované období zpr m rována. THFK 

p edstavuje hodnotu po ízení hmotných a nehmotných investic neboli majetku, jenž 

nebude spot ebováván, ale bude využit k další produktivní innosti. Zahrnovány jsou 

zde nákup stroj  a za ízení, staveb a budov, p stovaných aktiv i zdokonalení 

investi ního majetku (The World Bank, 2014c).  

tvrtou nezávislou prom nnou je pr m rná délka studia (H), která vykazuje 

nejvýznamn jší p ímou lineární závislost ve vztahu k ekonomické úrovni, jak bylo 

zjišt no v rámci korela ní analýzy v p edchozí ásti kapitoly 4.1.  

Poslední, pátou nezávisle prom nnou je míra porodnosti na 1000 obyvatel (L) 

zt les ující velikost pracovní síly. Tento ukazatel udává po et živ  narozených d tí 

v pr b hu jednoho roku na 1000 obyvatel. Op t je zdrojem dat databáze Sv tové banky 

a op t jsou relevantní data zpr m rována. Tento ukazatel slouží ke sledování zm n ve 

vývoji populace. Pomocí tohoto ukazatele, respektive ode teme-li od n j míru 

úmrtnosti, lze také zjistit míru p irozeného p ír stku (The World Bank, 2014d). Tento 

ukazatel byl rovn ž použit ve studii Middendorfa (2005).  

14 D ležité je íci, že tento ukazatel p edstavuje úrove  technologického pokroku pouze áste n , jelikož 
nezahrnuje nap íklad po et p ihlášených patent i po et v deckých pracovník . Tyto složky byly 
vylou eny kv li nedostatku dat.   
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Konkrétn  je funk ní závislost mezi jednotlivými prom nnými formulována takto: 

) 

kde: 

HDP  - hrubý domácí produkt na jednoho ekonomicky aktivního obyvatele, 

HDP2000 - hrubý domácí produkt na jednoho ekonomicky aktivního obyvatele 

v prvním roce sledování, 

RD  - podíl celkových výdaj  na R&D na HDP, 

K  - podíl tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) na HDP, 

H  - pr m rná délka studia,  

L  - míra porodnosti na 1000 obyvatel.  

4.3.1 Ekonomické hypotézy, stochastický regresní model  

Pro ú ely ekonometrického modelování jsou na základ  provedených rešerší 

empirické literatury formulovány následující 4ekonomické hypotézy: 

1) rostoucí úrove  technologického pokroku vede k ekonomickému r stu, 

2) fyzický kapitál má pozitivní vliv na ekonomický r st,  

3) lidský kapitál má pozitivní vliv na ekonomický r st, 

4) r st pracovní síly má negativní vliv na ekonomický r st.  

Závislost vysv tlované (závislé) prom nné na nezávislých (vysv tlujících) 

prom nných s výskytem náhodné složky (u), tzv. rezidua, které p edstavuje náhodnou 

chybu, zkoumá stochastický regresní model. Jak je uvedeno výše, vysv tlovanou, tedy 

závislou prom nnou modelu je hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele. 

Nezávislých, tedy vysv tlujících prom nných je p t, a jsou rovn ž blíže specifikovány 

výše. D ležité je p ipomenout, že hodnoty jednotlivých prom nných jsou pr m ry 

t chto prom nných za sledované období let 2000 – 201115. Veškeré prom nné jsou 

pomocí p irozené logaritmické funkce logaritmovány, proto je p ed jejich p vodní 

ozna ení p idáno ln a stochastický regresní model je formulován takto: 

15 krom  vysv tlující prom nné HDP na obyvatele v prvním roce sledování, v roce 2000 
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kde: 

ln (HDP)  - pr m rný HDP na obyvatele, 

0   - úrov ová konstanta, 

1 - udává, o kolik % se zm ní pr m rný HDP na obyvatele, když se 

HDP na obyvatele v roce 2000 zm ní o 1 %, za p edpokladu 

ostatních prom nných nem nných, 

ln (HDP2000) - HDP na obyvatele v roce 2000, 

2 - udává, o kolik % se zm ní pr m rný HDP na obyvatele, když se 

podíl celkových výdaj  na  R&D na HDP zm ní o 1 %, za 

p edpokladu ostatních prom nných nem nných,  

ln (RD) - úrove  technologického pokroku, jež je vyjád ena jako podíl 

výdaj  na výzkum a vývoj na HDP, 

3 - udává, o kolik % se zm ní pr m rný HDP na obyvatele, když se 

podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP zm ní o 1 %, za 

p edpokladu ostatních prom nných nem nných, 

ln (K) - fixní kapitál, jenž je vyjád en jako tvorba hrubého fixního 

kapitálu na HDP, 

4 - udává, o kolik % se zm ní pr m rný HDP na obyvatele, když se 

pr m rná délka studia zm ní o 1 %, za p edpokladu ostatních 

prom nných nem nných,  

ln (H)   - lidský kapitál, jenž je vyjád en jako pr m rná délka studia,  

5 - udává, o kolik % se zm ní pr m rný HDP na obyvatele, když se 

míra porodnosti na 1000 obyvatel zm ní o 1 %, za p edpokladu 

ostatních prom nných nem nných, 

ln (L) - pracovní síla, jež je vyjád ena jako míra porodnosti na 1000 

obyvatel, 

u - náhodná složka (reziduum), jež zahrnuje vliv ostatních veli in, 

které nejsou do modelu zahrnuty, ale p sobí na velikost HDP na 

obyvatele.  
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Na základ  formulovaných ekonomických hypotéz lze p edpokládat sm ry 

chování regresních koeficient . Konkrétn  lze o ekávat kladná znaménka, tedy 

pozitivní závislost u koeficient 2, 3 a 4 a záporné znaménko, tedy negativní 

závislost u koeficientu 5.  

4.3.2 Odhad parametr  modelu a statistická verifikace 

Jelikož je regresní model lineární, lze pro odhad parametr  modelu využít metodu 

nejmenších tverc .  Ov ení statistické reálnosti odhadnutých parametr  modelu 

i celého ekonometrického modelu se ozna uje jako statistická verifikace. Testování 

statistické významnosti se provádí na zvolené hladin  významnosti, která byla pro tento 

model zvolena na úrovni 0,1 (tzn. 10 %).  

Tab. 4.2 Shrnutí modelu 

Shrnutí modelu 

Model R R Square (R2) R Square adj (R
2

adj) Standardní chyba odhadu 

1 0,990a 0,981 0,978 0,06001 

Jak je z ejmé z tabulky 4.2, hodnota koeficientu vícenásobné determinace R 

Square (R2) se rovná 0,981, což znamená, že odhadnutý lineární model se 

s empirickými daty shoduje ve výši 98,1 %.  

K testování statistické významnosti celého ekonometrického modelu se používá 

F-test. Dle nulové hypotézy jsou regresní koeficienty 0, 1, 2, 3, 4 a 5 sou asn

rovny nule a model jako celek je tedy na zvolené hladin  významnosti statisticky 

nevýznamný. V rámci rozhodovacího pravidla o p ijetí respektive nep ijetí nulové 

hypotézy je zvolená hladina významnosti porovnávána s položkou signifikance (Sig.), 

jež p edstavuje pravd podobnost, s jakou je model statisticky nevýznamný, a jež lze 

vy íst z tabulky 4.3. Tento model má hodnotu Sig. menší než je zvolená hladina 

významnosti modelu (0,1), což je d vodem, pro  je nulová hypotéza zamítnuta a model 

jako celek je na zvolené hladin  významnosti (0,1) statisticky významný.  
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Tab. 4.3 ANOVA 

ANOVA 

Model Sou et tverc  df Pr m r tverc  F Sig. 

Regresní ást 

Reziduální ást 

Celek 

5,227 

0,101 

5,328 

5 

28 

33 

1,045 

0,004 

290,299 0,000b

K testování statistické významnosti jednotlivých prom nných neboli regresních 

koeficient  se používá t-test. Pro každý regresní koeficient platí nulová hypotéza 

íkající, že daný koeficient je statisticky nevýznamný. V rámci rozhodovacího pravidla 

je op t porovnávána zvolená hladina významnosti (0,1) s hodnotou Sig. u každého 

parametru zvláš , jež lze vy íst z tabulky 4.4.  

Tab. 4.4 Koeficienty 

Koeficienty 

Model Nestandardizované koeficienty t Sig. 

B Sm rodatná odchylka   

(Konstanta) 

lnHDP2000 

lnRD 

lnK 

lnH 

lnL 

0,187 

0,945 

-0,069 

0,170 

0,172 

-0,114 

0,559 

0,036 

0,024 

0,095 

0,075 

0,048 

0,335 

26,188 

-2,895 

1,788 

2,288 

-2,361 

0,740 

0,000 

0,007 

0,085 

0,030 

0,025

Jak je vid t, hodnota Sig. u všech koeficient  je nižší než zvolená hladina 

významnosti (0,1), tudíž je nulová hypotéza o statistické nevýznamnosti zamítnuta 

u všech regresních koeficient  a všechny regresní koeficienty, respektive nezávislé 

prom nné jsou na zvolené hladin  významnosti (0,1) statisticky významné. Není tedy 

t eba model dále upravovat, nebo  díky statistické významnosti všech nezávislých 

prom nných není žádná z modelu vylou ena.  
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Odhadnutý ekonometrický model na základ  provedené regrese má tudíž tento 

tvar:  

4.3.3 Ekonometrická verifikace modelu 

Ekonometrickou verifikací rozumíme ov ení podmínek a p edpoklad

nezbytných pro úsp šnou aplikaci použitých ekonometrických metod, test  a dalších 

technik (Han lová, 2012). Základem ekonometrické verifikace je testování vlastností 

odhadnuté reziduální (náhodné) složky, zejména její normality a problém  spojených 

s multikolinearitou, heteroskedasticitou a autokorelací. Jelikož jsou však v rámci 

modelu použita pr m rná data za sledované období, problém autokorelace v tomto 

p ípad  odpadá, nebo  jsou v podstat  analyzována pr ezová data.  

a) Normalita reziduí 

Nejd íve je testováno, zda má reziduální složka normální (Gaussovo) rozd lení se 

st ední hodnotou rovnou nule. Normalitu reziduí lze testovat bu  graficky, v této práci 

bude konkrétn  využit histogram a P-P Plot, nebo pomocí neparametrických test , 

v práci konkrétn  využitím Kolgomorova-Smirnovova (K-S) testu.  

Obr. 4.8 Histogram 
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Výše uvedený obrázek 4.8 p edstavuje histogram rozd lení etností, který je 

proložen Gaussovou k ivkou. Obecn , pokud má histogram zhruba stejný tvar jako 

Gaussova k ivka, rezidua mají normální rozd lení. Na základ  histogramu z obrázku 4.8

lze íci, že rezidua modelu mají normální rozd lení.  

Obr. 4.9 P-P Plot 

Druhou možnost, jak graficky testovat normalitu reziduí, p edstavuje P-P plot, jež 

je uveden v obrázku 4.9 výše. P-P plot porovnává kumulativní teoretické a nam ené 

etnosti. V ideálním p ípad  by jednotlivá rezidua m la ležet na p ímce. V našem 

p ípad  se rezidua ve skute nosti odchylují od p ímky, ale jen velmi mírn . Lze tedy 

op t íci, že rezidua mají p ibližn  normální rozd lení, a je tak potvrzen záv r 

p edešlého histogramu.  

Také poslední použitý, Kolgomorov v-Smirnov v (K-S) test, jenž porovnává 

distribu ní funkce, slouží k testování normality reziduí. Primární kritérium tvo í rozdíly 

mezi teoretickou a empirickou distribu ní funkcí normálního rozd lení. Test se provádí 

porovnáním hodnoty Asymp. Sig, která je z ejmá z tabulky 4.5, s hodnotou zvolené 

hladiny významnosti (0,1). Jak lze vid t, hodnota Asymp. Sig. je 0,592, je tedy v tší než 

zvolená hladina významnosti (0,1), tudíž lze íci, že rezidua mají normální rozd lení, 

ímž jsou potvrzena jak záv ry histogramu tak P-P plotu.  
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Tab. 4.5 Kolgomor v-Smirnov v jednovýb rový test 

Kolgomor v-Smirnov v jednovýb rový test 

Standardizovaná rezidua 

N 34 

Parametry normálního rozd lení Pr m r 

Sm rodatná odchylka 

0,0000000 

0,92113237 

Nejvýznamn jší rozdíly Absolutní 

Pozitivní 

Negativní 

0,132 

0,132 

-0,085 

Asymp. Sig. 0,592 

Všechny t i použité testovací metody na normalitu reziduí tedy tuto normalitu 

potvrzují.  

b) heteroskedasticita a multikolinearita 

Dále je pozornost v nována problém m heteroskedasticity a multikolinearity. 

Heteroskedasticita zmamená m nící se rozptyl náhodné složky a jejím opakem je 

homoskedasticita, která naopak zna í konstantní a kone ný rozptyl reziduí. V p ípad , 

že je v modelu p ítomna heteroskedasticita, odhady regresních parametr  získaných 

metodou nejmenších tverc  ztrácejí optimální vlastnosti. Proto je heteroskedasticita 

v modelu nežádoucí. Zda se v modelu vyskytuje heteroskedasticita bude zkoumáno 

prost ednictvím ,,scatter‘‘ graf , v nichž jsou na vodorovnou osu nanášeny jednotlivé 

vysv tlující prom nné a na svislou osu jsou nanášena standardizovaná rezidua 

umocn ná na druhou. Grafy zkoumající heteroskedasticitu jsou v p ípad  jednotlivých 

nezávislých prom nných velmi podobné, jako p íklad je uveden níže uvedený obrázek 

4.10 s prom nnou vyjad ující lidský kapitál 16.  

16 Všechny grafy jsou uvedeny v p íloze . 2 této práce. 
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Obr. 4.10 Testování heteroskedasticity 

Dle Han lové (2012) musí graf spl ovat 2 podmínky, aby se v modelu 

nevyskytovala heteroskedasticita. První podmínkou je, že ur ité procento reziduí musí 

ležet v konfiden ním intervalu. Druhou podmínkou je náhodné rozmíst ní reziduí. 

Jelikož je zvolena hladina významnosti 10 %, zhruba 90 % hodnot by m lo ležet 

v konfiden ním intervalu od 0 do 2,71. Jak je z ejmé z obrázku 4.10, do konfiden ního 

intervalu nespadají t i odlehlé hodnoty, avšak celkov  zhruba 90 % hodnot v tomto 

intervalu leží, tudíž první podmínka hovo ící pro nep ítomnost heteroskedasticity je 

spln na. Spln na je také druhá podmínka, jelikož rozmíst ní reziduí je náhodné. 

Celkov , na základ  provedeného grafického testování lze tedy usuzovat, že v modelu 

se heteroskedasticita nevyskytuje.  

Multikolinearita p edstavuje tém  dokonalý a statisticky významný lineární 

vztah mezi vysv tlujícími prom nnými, což tedy znamená, že jednotlivé prom nné jsou 

na sob  výrazn  závislé a p ítomnost multikolinearity tak m že snižovat p esnost 

odhad  regresních koeficient . P i testování multikolinearity je d ležité p ihlížet ke 

specifikaci regresního modelu. Zatímco u model  se dv ma vysv tlujícími prom nnými 

se sleduje pouze párová korelace, u model  s více vysv tlujícími prom nnými, tedy 

i u našeho modelu, jenž obsahuje p t vysv tlujících prom nných, m že nastat 
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vícenásobná lineární závislost. Multikolinearita nezávislých prom nných bude v této 

práci testována prost ednictvím míry korelovanosti, konkrétn  pomoci faktoru zm ny 

variability a míry tolerance. Závislost mezi vysv tlujícími prom nnými je tím vyšší, ím 

je míra tolerance nižší a pokud je míra tolerance menší než 0,1, vykazuje model 

existenci silné multikolinearity. Jak je z ejmé z tabulky 4.6, u všech vysv tlujících 

prom nných modelu je míra tolerance vyšší než kritická hodnota, lze tedy usuzovat 

o nep ítomnosti multikolinearity v daném modelu. Také faktor zm ny variability, který 

je rovn ž zjevný z tabulky 4.6 (VIF), potvrzuje p edchozí záv r. Obecn , ím je totiž 

hodnota tohoto faktoru vyšší, tím je problém s multikolinearitou v modelu v tší17. Jak je 

vid t z grafu 4.6, ani u jedné vysv tlující prom nné se hodnota VIF neblíží kritické 

hodnot  tohoto ukazatele. Na základ  testování míry korelovanosti pomocí míry 

tolerance a faktoru zm ny variability lze tedy íci, že problém multikolinearity se 

v modelu nevyskytuje.  

Tab. 4.6 Testování multikolinearity 

Model Ukazatele kolinearity 

 Míra tolerance VIF 

(konstanta) 

lnHDP2000 

lnRD 

lnK 

lnH 

lnL

0,421 

0,435 

0,703 

0,721 

0,842 

2,378 

2,301 

1,423 

1,388 

1,188 

Záv rem lze íci, že ekonometrickou verifikací modelu nebyl nalezen žádný 

výrazný problém, který by zap í inil zkreslení výsledk  odhadnutých parametr . T i 

r zné testy potvrdily normalitu náhodné složky, dále byla prost ednictvím grafického 

testování vylou ena heteroskedasticita a prost ednictvím míry korelovanosti byla 

vylou ena multikolinearita. Jelikož tedy nebyly ekonometrickou verifikací zjišt ny 

žádné závažné problémy a nedostatky modelu, není nutná jeho korekce a m že být 

rovnou použit k ekonomické verifikaci a interpretaci dosažených výsledk . 

17 Pro VIF > 10 se již hovo í o silné multikolinearit . 
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4.3.4 Ekonomická interpretace odhadnutých regresních parametr

Ekonomická interpretace odhadnutých regresních parametr  v etn  posouzení 

souladu jejich znamének s ekonomickou teorií je sou ástí ekonomické verifikace, která 

vychází z odhadu zvoleného modelu: 

Na základ  stanovených hypotéz byl o ekáván negativní vliv pracovní síly na 

ekonomický r st a pozitivní vliv technologické úrovn , lidského a fyzického kapitálu na 

ekonomický r st.  

1) Nár st úrovn  technologického pokroku, konkrétn  nár st podílu celkových 

výdaj  na R&D na HDP o 10 % povede k poklesu HDP na obyvatele, tedy 

ekonomického r stu, o 0,7 % za podmínek ceteris paribus. Skute ný výsledek 

ekonometrického modelování tedy nepotvrzuje pozitivní vliv úrovn

technologického pokroku na ekonomický r st a odhadnutá hodnota není 

v souladu s hypotézou o chování regresních koeficient . Tato skute nost m že 

být zp sobena n kolika d vody, nap . špatn  zvolenou prom nnou prezentující 

ukazatel technologického pokroku, v tomto p ípad  celkových výdaj  na R&D 

na HDP. Tento ukazatel totiž nemusí být odrazem skute né technologické 

úrovn  v daných zemích. Tuto situaci by možná vy ešil výb r jiných ukazatel , 

které by m ly lepší vypovídací schopnost ve vztahu k technologické úrovni.  

2) Nár st zásoby fyzického kapitálu, konkrétn  nár st podílu tvorby hrubého 

fixního kapitálu na HDP o 10 % povede k r stu HDP na obyvatele, tedy 

ekonomickému r stu o 1,7 % za podmínek ceteris paribus. Tato odhadnutá 

hodnota je v souladu se stanovenou hypotézou o chování regresních koeficient

a skute ný výsledek ekonometrického modelování tedy potvrzuje ekonomickou 

hypotézu, která íká, že zásoba fyzického kapitálu má pozitivní vliv na 

ekonomický r st.   

3) Nár st zásoby lidského kapitálu, konkrétn  nár st pr m rné délky studia o 10 % 

povede k r stu HDP na obyvatele, tedy ekonomickému r stu, o 1,7 % za 

podmínek ceteris paribus. Tato odhadnutá hodnota je tedy stejn  jako 

v p edchozím p ípad  v souladu se stanovenou hypotézou o chování regresních 
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koeficient  a skute ný výsledek ekonometrického modelování potvrzuje 

pozitivní vliv zásoby lidského kapitálu na ekonomický r st.  

4) Zvýšení pracovní síly, konkrétn  míry porodnosti na 1000 obyvatel o 10 % 

povede k poklesu HDP, tedy ekonomického r stu o 1,1 % za podmínek ceteris 

paribus. Tato odhadnutá hodnota je v souladu s hypotézou o chování regresních 

koeficient  a skute ný výsledek tedy potvrdil ekonomickou hypotézu 

o negativním vlivu r stu pracovní síly na ekonomický r st.  

Na základ  výsledk  ekonometrického modelování lze tedy íci, že nejv tší p ínos 

pro ekonomický r st byl prokázán u lidského a fyzického kapitálu. Regresní koeficienty 

u t chto prom nných vykazují zhruba stejnou hodnotu. D ležité je íci, že u lidského 

i fyzického kapitálu se vyskytují zna né problémy s m ením jejich zásoby. P i me ení 

zásoby lidského kapitálu pouze na základ  kvantitativn  vyjád ené složky lidského 

kapitálu, konkrétn  pr m rné délky studia, jež p edstavuje vzd lání, jsou totiž 

opomíjeny ostatní složky lidského kapitálu, jakožto zdraví i pracovní výcvik, které 

však mají na zásobu lidského kapitálu zajisté také nemalý vliv, je však tém  nemožné 

tyto složky kvantifikovat. Stejná situace nastává p i me ení zásoby fyzického kapitálu, 

nebo  tvorba hrubého fixního kapitálu rovn ž nemusí p esn  zobrazovat skute nou 

zásobu fyzického kapitálu.  

Výsledky modelu dále potvrzují negativní vliv r stu pracovní síly na ekonomický 

r st a vyvrací pozitivní vliv r stu technologického pokroku na ekonomický r st, což 

m že být. A s nejv tší pravd podobností je zp sobeno, jak již bylo zmín no výše, 

nevhodn  zahrnutým ukazatelem technologické úrovn , nebo  jiné empirické práce 

došly k opa nému záv ru a potvrdily pozitivní vliv technologického pokroku na 

ekonomický r st.  

Hlavním záv rem ekonometrického modelu, vzhledem k tématu této práce je 

skute nost, že výsledky potvrdily pozitivní vliv lidského kapitálu na ekonomický r st 

v zemích OECD.  
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5 Záv r 

Tato diplomová práce byla zam ena na lidský kapitál a pozorování jeho vlivu na 

ekonomický r st u vybraného vzorku zemí za období let 2000 – 2011. Jako vzorek 

zkoumaných zemí byly vybrány lenské státy organizace OECD, neboli Organizace pro 

hospodá skou spolupráci a rozvoj.  

První kapitola byla v nována teoretickému vymezení pojm , jež byly pro další 

práci st žejní, a to lidského kapitálu a ekonomického r stu. Nejprve byly p edstaveny 

r zné definice lidského kapitálu od vybraných autor . Obecn  lze íci, že lidský kapitál 

je chápán jako soubor vrozených a získaných vlastností, znalostí a dovedností, kterými 

jedinec disponuje. Úvahy o d ležitosti vzd lávání pro jedince samotného i pro 

spole nost jako celek jsou patrné již v antickém ecku, avšak tehdy se ješt  nejednalo 

o lidský kapitál jak je chápan dnes, ale spíše o investice do vzd lání v souvislosti se 

zkoumáním produktivity a d lby práce. Teprve od 60. let 20. století se za íná používat 

pojem lidský kapitál, v souvislosti se vznikem teorie lidského kapitálu, jež p edstavuje 

významný p ínos pro výzkum vzd lání a jež je úzce spjata se jménem Garyho S. 

Beckera a Theodora W. Schultze. Tito dva významní ekonomové jsou považování za 

otce novodobého pojetí lidského kapitálu a svou pozornost sm ovali p edevším do 

oblasti vzd lávání. Rozhodne-li se jedinec dále rozvíjet své znalosti prost ednictvím 

vzd lávání a školení, povede to k r stu úrovn  lidského kapitálu, který jim m že p inést 

dlouhodobou návratnost. Navíc taková investice m že p inést užitek také celému 

národnímu hospodá ství. P ínosy lidského kapitálu však nejsou jen ekonomické, ale 

díky vyšší úrovni lidského kapitálu se m že zvyšovat kvalita zdraví i prodlužovat 

délka života Teorie lidského kapitálu se soust edí spíše na mikroekonomické pojetí 

investic do lidského kapitálu. Pozd ji se za al rozvíjet i makroekonomický p ístup 

k lidskému kapitálu, který se soust e uje na pozorování vlivu lidského kapitálu na 

ekonomiku zem , zejména na dlouhodobý ekonomický r st. Lidský kapitál je tedy 

v sou asnosti chápán, vedle klasických p írodních a kapitálových zdroj , jako 

významný faktor ekonomického r stu. Tzv. moderní teorie r stu vychází z tzv. 

Solowova neoklasického modelu r stu, jehož produk ní funkce však lidský kapitál 

neobsahuje.  St žejním faktorem r stu je v tomto modelu technologický pokrok, jedná 

se však o veli inu exogenní, tzn. v rámci modelu nevysv tlovanou. Pozd ji však byl 

Solow v model o lidský kapitál rozší en, konkrétn  jej do produk ní funkce modelu 

zahrnuli auto i Mankiw, Romer a Weil. Jejich rozší ený model tedy pracuje se ty mi 
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zdroji ekonomického r stu, fyzickým kapitálem, pracovní silou, technologickým 

pokrokem a lidským kapitálem. V 80. letech 20. století se poté za íná rozvíjet tzv. nová 

teorie r stu, jež se snaží zdroje ekonomického r stu endogenizovat.  

Druhá kapitola práce obsahovala rešerši vybraných empirických prací, 

zkoumajících p sobení lidského kapitálu na ekonomický r st. Obsahem kapitoly byla 

data pro m ení lidského kapitálu použitá v jednotlivých studiích, metodika zkoumání 

a p edevším záv ry plynoucí z výsledk  prací. astým problémem zkoumání v této 

oblasti je výb r vhodného ukazatele lidského kapitálu. V tšina autor  využívá r zné 

ukazatele z oblasti vzd lání, nebo  u t ch je p edpoklad podstatného významu pro 

úrove  lidského kapitálu. Problémem je však skute nost, že tyto ukazatele v tšinou 

nezahrnují kvalitativní hledisko vzd lávání a problémem m že být také skute nost, že 

p ihlíženo je pouze k oficiálnímu vzd lávání. V tšina autor  došla k záv ru, že lidský 

kapitál, respektive vzd lání má pozitivní dopad na ekonomický r st. Výjimkou byla 

pouze studie Kyriacoua, která došla k opa nému záv ru, tedy že lidský kapitál ovliv uje 

ekonomický r st negativn .  

Poslední kapitola diplomové práce byla zam ena na vlastní ekonometrickou 

analýzu vlivu lidského kapitálu na ekonomický r st 34 zemí OECD, p i emž hodnoty 

pro jednotlivé prom nné byly zpr m rovány za období let 2000 – 2011. Sestavení 

vhodného modelu je asto komplikováno správným vymezením prom nných i 

nezahrnutím všech podstatných prom nných do modelu. Z d vodu správného výb ru 

ukazatele lidského kapitálu pro ekonometrický model byla v první ásti práce 

provedena deskriptivní a korela ní analýza. Deskriptivní analýzou bylo zjišt no, jaké 

postavení v rámci skupiny a dle jednotlivých ukazatel  lidského kapitálu zkoumané 

zem  mají. Hlavními zdroji dat byla vlastní databáze organizace OECD, dále databáze 

Sv tové banky a autor  Barroa a Leeho. Pro ú ely deskriptivní analýzy byly použity t i 

ukazatele lidského kapitálu, konkrétn  pr m rná délka studia osob starších 25 let, podíl 

výdaj  na vzd lávání na HDP a podíl osob se st edoškolským a vysokoškolským 

vzd láním na populaci ve v ku 25-64 let. V druhé ásti kapitoly byla provedena 

korela ní analýza, jejímž cílem bylo vysledovat vzájemnou závislost lidského kapitálu, 

m eného pomocí výše uvedených ukazatel  a ekonomické úrovn  jednotlivých zemí 

OECD, m enou jako HDP na obyvatele. Pro ú ely korela ní analýzy byly použity 

jednoduché bodové grafy dopln né o spojnici trendu, na základ  kterých byla prokázána 

p ímá lineární závislost ve vztahu k ekonomické úrovni u všech sledovaných ukazatel . 
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Výsledky graf  byly potvrzeny prost ednictvím Pearsonova koeficientu korelace, který 

m il míru lineární závislosti. Nejvýznamn jší míra závislosti byla prokázána 

u ukazatele pr m rná délka studia, což bylo d vodem, pro  byl tento ukazatel vybrán 

pro ekonometrické modelování. Korela ní analýzou však byla prokázána jen vzájemná 

závislost mezi jednotlivými ukazateli lidského kapitálu a ekonomickou úrovní, ale ne 

závislost jedné veli iny na druhé. Nám tem další práce proto bylo zkoumání vlivu 

lidského kapitálu na ekonomický r st zemí prost ednictvím regresní analýzy, která by 

tento vliv prokázala. Byl tedy formulován ekonometrický model, jehož produk ní 

funkce obsahovala 4 zdroje ekonomického r stu, technologický pokrok, pracovní sílu 

a fyzický a lidský kapitál. Jako ukazatel úrovn  technologického pokroku byl použit 

podíl výdaj  na výzkum a vývoj na HDP. K vyjád ení zásoby pracovní síly byl použit 

ukazatel míry porodnosti na 1000 obyvatel. Zásoba fyzického kapitálu byla m ena 

prost ednictvím podílu tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP a jako ukazatel 

lidského kapitálu byla použita pr m rná délka studia, jak již vyplynulo z korela ní 

analýzy.  

Následn  provedená regresní analýza poukázala na statistickou významnost všech 

vybraných prom nných. P edpoklad pozitivního vlivu na ekonomický r st byl potvrzen 

u prom nných p edstavujících fyzický a pro tuto práci, vzhledem k tématu, st žejní, 

lidský kapitál. Naopak, negativní p sobení na ekonomický r st bylo dle p edpokladu 

potvrzeno u ukazatele p edstavujícího pracovní sílu, míry porodnosti na 1000 obyvatel. 

Velmi zajímavého výsledku bylo dosaženo u prom nné p edstavující technologický 

pokrok, nebo  zde byl, navzdory p edpokladu pozitivního p sobení, dosažen negativní 

vliv na ekonomický r st. P itom práv  technologický pokrok pat í tradi n  k d ležitým 

zdroj m ekonomického r stu, životní úrovn  a konkurenceschopnosti. D vodem m že 

být špatný výb r prom nné p edstavující technologický pokrok, nebo  tato nemusí být 

odrazem skute né technologické úrovn  v daných zemích.  V našem p ípad  se jedná 

konkrétn  o podíl celkových výdaj  na výzkum a vývoj na HDP. I když uvedený d vod 

je nejpravd podobn jší, nebo  jiné empirické studie došly k záv ru opa nému, tudíž že 

technologický pokrok má na ekonomický r st pozitivní vliv, nemusí to být d vod 

jediný. Tv rci hospodá ské politiky by se m li zam it na zvyšování efektivity výdaj

do výzkumu a vývoje, nebo  otázce efektivity vynakládaných prost edk  možná v této 

oblasti není v nována taková pozornost, jakou bychom mohli o ekávat. D ležité je 

uv domit si, že peníze nejsou všechno a pouhé zvyšování investic do této oblasti k r stu 
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nep isp je. Podstatné nap íklad je, aby tyto investice odpovídaly pot ebám podnik , 

a d ležitá je tedy úzká spolupráce mezi v dci a podniky.  

Vzhledem ke zvolenému tématu a cíli diplomové práce je však st žejním záv rem 

ten, který se týká vlivu lidského kapitálu, m eného prost ednictvím pr m rné délky 

studia, na ekonomický r st. Z výsledk  ekonometrického modelování je z ejmé, že 

nár st zásoby lidského kapitálu, tedy nár st pr m rné doby studia o 10 %, povede 

k r stu HDP na obyvatele, tedy ekonomickému r stu, o 1,72 % za podmínek ceteris 

paribus. Cíl práce, jímž tedy bylo je zjistit, zda lidský kapitál má pozitivní vliv na 

ekonomický r st zemí OECD v letech 2000 – 2011, byl napln n.  

Na záv r lze íci, že role lidského kapitálu v moderních vysp lých ekonomikách 

je dnes nezpochybnitelná. Ve 20. století se výrazn  zvýšila masová dostupnost studia 

a vzd lání se dostává stále více lidem. V budoucnosti bude zvyšování dostupnosti 

lidského kapitálu založeno mén  na kvantit  vzd lání a více na kvalit  u ení. D ležité 

je rozvíjet a zvyšovat úrove  lidského kapitálu v pr b hu celého života. Pozornost je 

v sou asném sv t  zam ena zejména na rozvojové ekonomiky, nebo  práv  v t chto 

ekonomikách m že být lidský kapitál impulsem p ispívajícím k nastartování 

ekonomického r stu a konvergence t chto ekonomik k ekonomikám vysp lých zemí. 

V sou asném, globalizovaném sv t  m že být úsp šná jen ta ekonomika, která 

dlouhodob  a efektivn  investuje do vzd lání svých obyvatel.  
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