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1 Úvod 

Tématika lidského kapitálu nabyla na důležitosti zvláště v posledních několika 

desetiletích, o pozitivních důsledcích jisté úrovně lidského kapitálu však měli povědomí již 

v dávné historii. V současnosti je vlivu lidského kapitálu nejen na ukazatele ekonomického 

růstu věnována v odborných kruzích značná pozornost. K zájmu o tuto problematiku přispěl 

zejména přechod od industriální společnosti ke společnosti postindustriální. Industriální země 

využívaly ke zvyšování své ekonomické úrovně zejména extenzivních faktorů ekonomického 

růstu, ty však mají své meze. Naproti tomu v postindustriálních zemích na zvyšování 

ekonomické úrovně mají velký podíl faktory intenzivního ekonomického růstu, mezi které se 

mimo jiné řadí také lidský kapitál a jeho úroveň. Zvyšování úrovně jedincova lidského 

kapitálu je obohacením nejen pro daného jedince, který se rozhodne do svého lidského 

kapitálu investovat, ale je také přínosem pro společnost jako celek. 

 Cílem bakalářské práce je ověření předpokladu o vzájemném vztahu mezi investicemi do 

vzdělávání a ekonomickým růstem dané země. 

 Pro naplnění cíle je ověřována hypotéza, že mezi vývojem daného ukazatele investic do 

vzdělání a vývojem ukazatele ekonomického růstu existuje přímá lineární závislost. Tato 

hypotéza je rozdělena do tří dílčích, přičemž investice do vzdělání jsou vždy zastoupeny 

jedním ze tří konkrétních ukazatelů a ukazatel ekonomického růstu je zastoupen úrovní HDP 

na obyvatele ve vybrané zemi.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž tři jsou stěžejní. První kapitolou je úvod 

a poslední závěr. Ve druhé kapitole je pozornost věnována teorii lidského kapitálu 

a ekonomického růstu, zmíněná kapitola je podkladem pro zbylé části práce. Tato kapitola 

obsahuje historický vývoj názorů na lidský kapitál a důsledky jeho akumulace. Značný 

příspěvek k teorii lidského kapitálu přinesli ekonomové chicagské školy. Jedním z nich byl 

Garry Becker, který vytvořil ucelenou teorii lidského kapitálu, a jeho díla jsou stěžejními pro 

tuto problematiku. Věnoval se také důležitosti investic do lidského kapitálu. Jelikož je tato 

problematika z hlediska měřítka ekonomických teorií poměrně mladá, neexistuje pro lidský 

kapitál jedna ucelená definice, proto je zde uvedeno definic několik. Rozdělení lidského 

kapitálu na jednotlivé složky je v kapitole uvedeno také. Dále je pozornost věnována také 

problematice investic do lidského kapitálu, které jsou rozděleny do několika kategorií. 

Druhá kapitola obsahuje také teorii ekonomického růstu, která souvisí s lidským 

kapitálem. V souvislosti s lidským kapitálem jako činitelem rozvoje vývoje vědy 
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a technologického pokroku se jedná spíše o dlouhodobý ekonomický růst. Jako zástupce 

z řady modelů neoklasické teorie růstu je uveden model R. Solowa a T. Swana, který právě 

s technologickým pokrokem pracuje, ten je v tomto modelu exogenní veličinou. 

S endogenním růstem pracuje nová teorie růstu, která rozšiřuje původní pojetí kapitálu 

a lidský kapitál zde hraje hlavní roli.  

Následující kapitola obsahuje rozbor rešerší empirické literatury. Mnohé z nich se snaží 

najít odpověď na otázku „proč jsou některé země chudé, zatímco jiné jsou bohaté“ v rozdílné 

úrovni lidského kapitálu ve zkoumaných zemích. Vybrané rešerše se zaměřují na 

makroekonomický vliv vybraných ukazatelů lidského kapitálu, tedy převážně na ekonomický 

růst. Rešerše empirických článků zaměřených na lidský kapitál a ekonomický růst je také 

podkladem pro výběr ukazatelů použitých v další kapitole.  

Čtvrtá kapitola je věnována samotné analýze vlivu lidského kapitálu, potažmo investic do 

vzdělání na ekonomický růst vybraných zemí. Vybraným vzorkem jsou země, které jsou 

považovány ve světovém měřítku jako vyspělé. Konkrétně jde o Českou republiku, Rakousko 

a Dánsko. Pro tyto země jsou jako reprezentanti investic do vzdělání vybrány tyto ukazatele: 

podíl veřejných výdajů na HDP dané země, podíl obyvatel s terciálním vzděláním 

a předpokládaná délka školní docházky. Ekonomickou úroveň dané země reprezentuje 

HDP na obyvatele. Stav vybraných ukazatelů je zhodnocen pomocí 

deskriptivní a komparativní analýzy. Vzájemný vývoj vždy jednoho daného ukazatele 

lidského kapitálu a ukazatele ekonomického růstu je v daném časovém období názorně 

srovnán. Tato kapitola je věnována zejména zkoumání vzájemné závislosti mezi daným 

ukazatelem lidského kapitálu a ekonomického růstu ve vybraném vzorku zemí, který je 

dokumentován pomocí korelační analýzy. 
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2 Ekonomická teorie lidského kapitálu a ekonomického růstu 

Kapitola obsahuje vývoj názorů na lidský kapitál a jeho roli. Jelikož neexistuje jednotná 

definice pro lidský kapitál, je jich v této podkapitole uvedeno několik. Dále jsou zde uvedeny 

také jednotlivé jeho složky. V této podkapitole je pozornost věnována také investicím do 

lidského kapitálu. V neposlední řadě je v této kapitole zmíněn vztah lidského kapitálu 

k ekonomickému růstu, neoklasická teorie růstu s modelem Solowa a Swana a nová teorie 

růstu, známá také jako teorie endogenního růstu.  

2.1    Vývoj konceptu lidského kapitálu v historii  

 Hodnota člověka na trhu práce, která se odvíjí od úrovně jeho lidského kapitálu, byla 

předmětem zájmu ekonomů už od doby vzniku ekonomie jako samostatné vědní disciplíny. 

Povědomí o určitých složkách a jejich vlivu na ekonomický vývoj sahá ještě hlouběji do 

historie. 

 Významu a důležitosti lidského kapitálu si byli vědomi již filosofové antické doby. Určité 

povědomí o lidském kapitálu či predispozicích jedince, zdá se doprovázelo člověka už od 

počátku jeho zájmu o jakékoli bádání. Jako příklad už ze 4. století př. n. l. můžeme uvést 

antického filosofa Platóna a jeho dílo Republika, ve kterém společnost rozděluje do tří 

základních vrstev, na vládce, vojáky a řemeslníky, přičemž usuzoval, že příslušnost 

k jednotlivým vrstvám vychází z přirozených rozdílů mezi lidmi. Pokud lidé ovládali znalosti, 

ať už byly jakékoli, zajišťovalo jim to lepší místo ve společnosti. Také Aristoteles v rozdělení 

společnosti vycházel z přirozených rozdílů mezi lidmi, což rozpracovává ve svém díle 

Politika. Navíc už v té době vnímal důležitost výchovy a požadoval její zajištění státem 

jednotně pro celou společnost (Balcar, 2006). 

 Holman (2005) uvádí, že Adama Smith (18. stol) dal svým dílem Pojednání o podstatě 

a původu bohatství národů podnět k vyčlenění ekonomie jako samostatné vědní disciplíny. 

Toto dílo také obsahovalo vyzrálé názory na podstatu a efekty akumulace lidského kapitálu, 

jimiž předstihlo svou dobu. Balcar (2006) doplňuje, že Smith se nesnažil vytvořit ucelenou 

teorii lidského kapitálu a své poznatky ohledně investic do lidského kapitálu a jejich efektů 

rozvíjel v rámci problematiky produktivity práce. Byl si vědom důležitosti vzdělání, které 

chápal jako formu investice, jež pro jedince znamená výnos. Ten pokryje a dokonce převýší 

investované náklady, mezi nimi např. náklady na studium a čas mu věnovaný, vč. nákladů 

obětovaných příležitosti. Vzdělání také připisoval rozdíly ve mzdách kvalifikované 

a nekvalifikované pracovní síly. Toto napovídá, že investice do lidského kapitálu měla už 
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v 18. století patrně vyšší výnosnost než investice do fyzického kapitálu. Smith zjistil, 

že dělbou práce a soustředěním se na jednu činnost je zdokonalována zručnost dělníků 

v rámci jejich specializace, čímž dochází k úspoře času a následnému zvýšení produktivita 

práce. Dělbou práce tedy dělníci zvyšují svůj zkušenostní kapitál. V souvislosti s tímto ale 

také upozorňuje na problémy zaostávání ostatních nepoužívaných schopností a hrozbu 

postupného úpadku úrovně celé společnosti. Tím, že se pracovní úkony pracovníků zúží jen 

na několik jednoduchých pracovních úkonů, které se postupem času stanou automatickými, 

pracovníci pak ztrácí vynalézavost a i ostatní schopnosti s prací zdánlivě nesouvisející. Jistou 

cestou, jak tomu předejít jsou státní zásahy do vzdělávacího systému, zejména vzdělávání 

chudých vrstev obyvatelstva. V uvedeném díle také můžeme najít zmínky o důležitosti 

některých dalších složek lidského kapitálu, kupříkladu stanovení mzdy minimálně na úrovni 

dostačující pro zachování fyzické síly jedince, tj. somatické složky lidského kapitálu, 

či domněnku o tom, že rozdíly mezi lidmi vycházejí spíše z odlišnosti institucionálních 

podmínek a vzdělání než z přirozených rozdílů mezi nimi. 

 Mezi dalšími ekonomy klasické školy můžeme uvést např. Davida Ricarda 

(18. / 19. stol.). Znalosti a dovednosti zařadil mezi dominantní činitele ekonomického rozvoje, 

který má dva možné zdroje: prvním je lepší vláda a vzdělání a druhým populační růst. 

Při přiměřeném populačním růstu a dobré kvalitě vzdělání, nebo přinejmenším importu 

technologií z jiné země jako výsledků vzdělání, dojde k ekonomickému růst a dočasnému 

růstu životní úrovně vlivem rostoucích mezd, jak uvádí Holman (2005). John Stuart Mill 

(19. stol.) za nejdůležitější faktory produktivity práce, zdá se také považoval některé složky 

lidského kapitálu. Z jeho pohledu akumulace znalostí ovlivňuje produktivitu práce přímo, 

ale i nepřímo prostřednictvím vynálezů. Akumulaci lidského kapitálu považoval za investici 

do jedince a vzdělání pouze jako jednu z jejích součástí. Už v té době viděl rozdíl ve výši 

mzdy nekvalifikovaného a kvalifikovaného pracovníka, způsobený rozlišnou úrovní vzdělání. 

Za to, že jedinec investoval do vzdělání, svého lidského kapitálu, mu náleží jako kompenzace 

za náklady a čas obětovaný přípravě vyšší mzda. Karl Marx (19. stol.), kritik klasické 

ekonomie, také poukazuje na význam akumulace znalostí a zkušeností, které zvyšují hodnotu 

pracovní síly a produktivitu práce. Navíc poukazuje také na schopnost „přelévání se“ lidského 

kapitálu, známou jako spillover efekt. Oproti klasické škole politické ekonomie, která za 

investici do lidského kapitálu považovala pouze takovou spotřebu, která vede k uspokojování 

základních potřeb jedince, Marx pojem investice do lidského kapitálu rozšiřuje na jakoukoli 

spotřebu. Značný příspěvek k analýze lidského kapitálu přinesl také Alfred Marshall 
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 (19. / 20. stol.). Mezi klíčové prvky efektivnosti práce řadí nejen kvalifikaci jedince, ale také 

jeho zdraví a fyzickou, psychickou i morální sílu, tj. složky lidského kapitálu, na které má vliv 

jak vzdělání tak také správná výživa, materiální statky které má člověk k dispozici, možnost 

odpočinku, vrozené schopnosti i prostředí a rodina ze které pochází, vzhledem k její možnosti 

investovat do potomkova vzdělání (Balcar, 2006; Holman, 2005). 

 Významný milník ve vnímání lidského kapitálu přinesla Chicagská škola zejména  

od 60. – 70. let 20. Století. Mezi ekonomy této školy, kteří se danou problematikou zabývali, 

patří předně Gary Becker. Pomocí metod neoklasické analýzy formuloval dosavadní poznatky 

a vytvořil ucelenou teorii lidského kapitálu. Této oblasti se věnovali také William Schulz, 

Jakob Mincer a Milton Friedman, který poprvé termín „lidský kapitál“ použil. Rozpracování 

teorie lidského kapitálu se věnovali především G. Becker spolu s W. Schulzem, jak píše 

Balcar (2006).  

 Podle Beckera (1993) chování jedince odpovídá snaze o maximalizaci užitku. Při popisu 

investic do lidského kapitálu předpokládal, že jedinec se chová tak aby užitek z nich získaný 

byl co největší. O akumulaci svého lidského kapitálu rozhoduje na základě nákladů nutných 

na jeho získání a výnosů, které akumulace přinese a které jsou podle něj výsledkem zvýšené 

produktivity práce daného jedince. Tato analýza očekávaných nákladů a výnosu má vliv také 

na volbu optimálního období pro investování do lidského kapitálu, kterým je mládí člověka, 

protože v tomto období bývají ušlé mzdy, tedy náklady obětované příležitosti, nejnižší a také 

vzhledem k faktu, že období pro hromadění výnosů, tzn. doba, po kterou jedinec pobírá mzdu, 

je v tomto případě co možná nejdelší. Za nejdůležitější část investic do lidského kapitálu 

považuje školní výuku a pracovní trénink, nebo praxi v zaměstnání. Becker také uvádí, 

že absolvovaný vyšší stupeň vzdělání zvyšuje příjmy a produktivitu práce člověka. 

Navíc, význam vzdělání se ve vyspělých ekonomikách zvyšuje. Značnou motivací pro 

studium vysokých škol, je získání lukrativní práce a tudíž také vyšší očekávané příjmy. 

Do jisté míry může být ale překážkou na cestě vysoké školné. Značný vliv na investice do 

vzdělání má také prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a rodina i její velikost. Vzdělanější 

rodiče lépe přenášejí své znalosti na dítě a jsou ochotni do jeho vzdělání také více investovat. 

Vlivem lepší připravenosti z prostředí v němž vyrůstají, se tyto děti většinou také snadněji 

učí. Co na začátku může vypadat jako malý rozdíl v intelektuálním vnímání dítěte, na konci 

může vést k velkému rozdílu mezi vykonávaným zaměstnáním v dospělosti.  Vzdělanější 

člověk se také lépe stará o své zdraví, má vyšší zájem o politické dění ve společnosti 
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a vzdělání má vliv také na populační růst, tříbí vkus člověka, tedy nese s sebou více benefitů 

než se na první pohled zdá.  

 Na Beckerově ucelené teorii lidského kapitálu později stavěli mnozí teoretičtí ekonomové 

a použili jeho přínosu k doplnění stávající ekonomické teorie v mnoha dalších oblastech, 

např. teorie růstu, ekonomie trhu práce, populační teorie, mezinárodní ekonomie, atd. 

V současnosti je tak oblast lidského kapitálu běžnou součástí ekonomie (Balcar, 2006). 

2.2   Lidský kapitál 

 Obecně je kapitálem myšlena jakákoli forma vlastnictví, ze které plyne vlastníkovi příjem 

či jiný užitek po delší časový úsek. Pojem kapitál je běžně používán pro označení ať už peněz 

na běžném účtu, cenných papírů nebo v podniku pro budovy, pozemky, materiál, atd. Toto 

jsou však jen některé jeho formy. Jednou z nich je i kapitál lidský. Zde můžeme řadit 

například školní vzdělání, výukové kurzy, pracovní výcvik, výdaje na zdravotní péči, což je 

kapitálem v tom smyslu že se tyto aktivity podílí na zlepšování zdraví dané osoby, zvyšuje 

její budoucí příjmy, nebo zhodnocuje vlastnosti a schopnosti, kterými osoba disponuje. 

Přináší tedy držiteli určitý užitek. Tento kapitál je utváří člověk, ne ve smyslu fyzické 

produkce či finančních výnosů, ale v tom smyslu že člověk je nositelem znalostí, schopností, 

zkušeností či určité zdravotní kondice, což mu přináší jistý výnos a tento kapitál od něj nelze 

oddělit (Becker, 2013).  

 

2.2.1 Definice lidského kapitálu 

 Pro označení lidského kapitálu a složek, kterými je tvořen existuje v ekonomické teorii 

řada definic, které se liší svou obsáhlosti. První z nich je koncepce lidského kapitálu jako 

zásoby technických znalostí a dovedností, kterými disponují pracovní síly celé země a které 

jsou získány formálním vzděláním a praxí v zaměstnání, (Samuelson, Nordhaus, 2013). 

Becker (1993, s. 16) lidský kapitál definoval jako „schopnosti, dovednosti a odpovídající 

motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit.“  

 Balcar (2006) uvádí, že tyto definice a mnohé další opomíjejí některé složky lidského 

kapitálu, jako např. sociální kapitál, který sice přímo neovlivňuje produktivitu práce, ale má 

vliv na vnímanou celkovou hodnotu jedince v dané společnosti, tudíž i jeho celkový lidský 

kapitál. Snažil se zachytit všechny oblasti, které spadají pod pojem lidský kapitál  
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a definuje jej jako „soubor všech vrozených a získaných vlastností, znalostí a dovedností 

určujících hodnotu jeho nositele na všech existujících trzích v daných institucionálních 

podmínkách a při dané úrovni technologie“ (Balcar, 2006, s. 87). Tuto definici vyjádřil 

i pomocí následující rovnice. 

                                                (2.1) 

kde je: 

LK – lidský kapitál,    spk – společenský kapitál, 

inst – institucionální podmínky,  kk  – kulturní kapitál, 

tú – technologická úroveň,   ik – informační kapitál, 

znk – znalostní kapitál,   smk – somatický kapitál, 

zk – zkušenostní kapitál,   vl – vlastnosti jedince, 

osk – osobní kapitál. 

 Akumulace lidského kapitálu se uskutečňuje v daných institucionálních podmínkách a při 

dané technologické úrovni. Tyto aspekty se samy vyvíjejí následkem změn probíhajících ve 

společnosti, avšak jedinec na jejich vývoj či změnu nemá téměř žádný vliv. Do značné míry 

ovlivňují hodnotu jednotlivých složek jedincova lidského kapitálu a posléze také jeho lidský 

kapitál jako celek. 

2.2.2   Složky lidského kapitálu 

 Lidský kapitál sestává z mnoha složek, které se vzájemně ovlivňují. Akumulace jistých 

složek lidského kapitálu nejen zvyšuje jeho hodnotu jako celku, ale samy o sobě mohou být 

výnosem také. Zmíněnými složkami jsou podle Balcara (2006): 

- znalostní kapitál, který označuje veškeré znalosti a dovednosti získané formálním 

či neformálním vzděláním,  

- zkušenostní kapitál, což jsou znalosti a dovednosti nabyté pracovní praxí nebo 

pracovním tréninkem. Tyto první dvě složky tvoří nejvýznamnější část lidského 

kapitálu, což podotkl už Becker, 

- osobní kapitál se skládá z veškerých osobních zkušeností a relevantní minulé 

spotřeby, což ovlivňuje současný i budoucí užitek. Tato část lidského kapitálu 

má významný podíl na rozhodování jedince a minulá spotřeba do určité míry utváří 

jedincovy návyky a zvyky, 
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- pod pojem společenský kapitál chápeme sociální sítě a sociální vztahy, na kterých se 

jedinec podílí a také rozsah souladu jedince s referenčními skupinami nebo 

osobnostmi, které uznává on sám, či jsou uznávány obecně, 

- kulturní kapitál je možno vyjádřit jako „soubor hodnot a preferencí jedince, jeho 

pravidel chování a jednání a jejich souladu s obecně přijímanými hodnotami  

a normami chování“ (Balcar, 2006, s. 88),  

- informativní kapitál označuje zásobu všech relevantních informací, které ovlivňují 

hodnotu lidského kapitálu, zejména informací o příležitostech pro uplatnění jedincova 

lidského kapitálu, 

- somatický kapitál představuje fyzické či psychické zdraví daného jedince a jeho 

fyzickou podobu, 

- podstatnou složkou lidského kapitálu jsou také vlastnosti a nadání jedince, jak 

vrozené tak získané. Tato část umožňuje rozdílný vývoj ostatních složek a vytváření 

základních rozdílů mezi jedinci. 

Na tyto složky působí také různé faktory, které je ovlivňují. Podle Mazoucha 

a Fischera (2011) mají počáteční podmínky (genetická výbava) velký vliv na vlastnosti 

a schopnosti člověka. Ty pak mohou být dále rozvíjeny působením prostředí, ve kterém se 

daný člověk nachází a také vzděláním. Výsledkem jsou znalosti a dovednosti, které jedinec 

získal a dále je rozvíjí. Příkladem vzájemných vztahů může být vliv vrozených vlastností 

jedince na jeho schopnost učit se, tedy osvojování si znalostí (v rámci formálního, 

neformálního a informálního vzdělávání), nebo rozvíjení dovedností. Tyto vztahy souvisejí 

také s rozdělením lidského kapitálu na základní a širší. Pod základní lidský kapitál spadají 

produktivní schopnosti a vlastnosti, což jsou fyzická síla, schopnost analytického myšlení, 

řemeslné dovednosti, aj. Širší lidský kapitál umožňuje používat složky základního kapitálu.  

Obě tyto části jsou ovlivňovány získanými znalostmi, osvojenými dovednostmi, základními 

vlastnostmi i schopnostmi jedince, ať už vrozenými či rozvinutými. Uvedené vztahy  

ilustruje Obr. 1. 
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Obr. 1  Složky lidského kapitálu a faktory na ně působící 

 

Zdroj: Mazouch, Fischer (2011), vlastní zpracování. 

2.2.3 Investice do lidského kapitálu 

 Rozvoj jedincova lidského potenciálu, kterým disponuje už při narození, je do značné 

míry ovlivněn objemem investic, které vloží do rozvoje sebe sama. Investice do lidského 

kapitálu tedy hrají velkou roli v pozdějším dosažení určité úrovně životního standardu a jejího 

udržení. Obecně platí, že čím větší objem prostředků člověk investuje do svého kapitálu, ať už 

se jedná o peníze, čas, či psychické vypětí, tím má větší naději na dosažení vyšších výdělků 

v budoucnosti, tudíž také na dosažení vyššího životního standardu a na jeho případné 

zvyšování. Větším objemem investice může být myšleno nejen jednorázové vynaložení vyšší 

částky, ale především součet menších částek, investovaný v delším časovém období 

(Kameníček, 2003). 

 Jak už bylo zmíněno, již Becker (1993) považoval za nejdůležitější investice do lidského 

kapitálu jedince ty, které směřují do vzdělání, pracovního výcviku a péče o zdravotní stav. 

Také podotkl, že význam vzdělání ve vyspělých ekonomikách roste. S vyšší úrovní 

dosaženého vzdělání bývají také mzdy obvykle vyšší. Výsledky mnohých studií prokázaly, že 

příjmy jedinců, kteří mají vyšší vzdělání či kvalifikaci převyšují příjmy ostatních jedinců. 

To i v případě, že od příjmů odečteme přímé i nepřímé náklady, tedy náklady obětované 
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příležitosti. Kameníček (2003) doplňuje, že výsledkem aktivit obohacujících jedincův lidský 

kapitál, např. vysokoškolského studia, není jen zvýšení budoucího peněžního příjmu, 

ale i psychické obohacení. Investicemi do lidského kapitálu jsou tak označovány všechny 

aktivity, které mají trvalý či opakovaný, nikoli pouze jednorázový, vliv na naše peněžní nebo 

psychické příjmy. Investice sice může být jednorázového charakteru, nebo může jít i o trvající 

aktivitu, ale její vliv se projevuje v delším časovém období. Zpravidla má vliv na zvýšení 

lidských zdrojů a následné zvýšení peněžních či psychických příjmů.  

a. Investice z hlediska jedince 

 O investicích do svého lidského kapitálu jedinci rozhodují především na základě nákladů  

a výnosů v podobě určité výšky očekávané mzdy po absolvování např. vysoké školy a dalších 

benefitů. Šimek (2007) uvádí, že srovnání je však nutné provést se započítáním časového 

rozdílu vynaložení nákladů a obdržení výnosů. Dále Becker (1993) dodává, že v rozhodování 

o objemu investice hraje roli také vývoj nákladů a výnosů ze vzdělání. Mezi výškou investice 

a vývojem daných veličin existuje přímá úměra, na základě které jsou lidé ochotnější 

investovat do vysokoškolského vzdělání, pokud jsou motivováni vidinou vysokého platu po 

jeho absolvování. Uvádí, že v USA v polovině 70. let, kvůli poklesu výnosů 

z vysokoškolského studia poklesl i počet uchazečů, a v 80. letech, po tom co došlo ke 

značnému zvýšení výnosů, opět narostl. Na tomto jevu může mít podíl také demografický 

vývoj, nebo vysoké školné. 

 Jak uvádí Kameníček (2003), jistou roli v rozhodování o investicích do lidského kapitálu 

hraje také prodlužování průměrné délky života a jeho produktivní fáze, tím je delší také doba, 

po kterou může jedinec kumulovat výnosy z těchto uskutečněných investic. Investice do 

lidského kapitálu by tedy měla být realizována v hlavně mládí člověka, mimo jiné také proto, 

že mladí lidé dokáží lépe absorbovat znalosti, nejsou ještě svazování tak velkou 

zodpovědností a většinou se na financování jejich vzdělání podílí rodina. Dalším motivem pro 

investování je také rizikovost investice do lidského kapitálu, která je velmi nízká. Rizikem je 

prakticky pouze smrt nositele lidského kapitálu. 

 Zvyšování úrovně jedincova lidského kapitálu je obvykle provázeno určitými náklady. 

Mezi náklady vynaložené na studium nepatří pouze přímé náklady, jako výdaje na školné, 

skripta, knihy, cestovné, aj., ale počítáme zde také náklady nepřímé, pod kterými obvykle 

rozumíme výdělky, které jedinec mohl za dobu studia získat na trhu práce a psychické 

náklady, mezi které se řadí zvýšený stres, komplikace při studiu, atd. Psychické náklady je ale 



14 

 

obtížné kvantifikovat a některými ekonomy jsou opomíjený. Skladba nákladů a rozdíly 

v příjmech z investic do lidského kapitálu je znárodněna na následujícím Obr. 2.  

Obr. 2 Model investic do lidského kapitálu 

 

Zdroj: Šimek (2007), vlastní zpracování. 

 Z Obr. 2 je patrné, že výdělky osoby, která nastoupila do práce hned po ukončení střední 

školy, tedy v 19 letech jsou nižší, než osoby která pokračovala ve studiu na vysoké škole  

a pracovat začala až ve 24 letech. Po dobu studia sice musela investovat určitý objem 

prostředků (přímé a nepřímé náklady), ty jsou ale kompenzovány již pří nástupu na trh práce 

vyšší platovou úrovní oproti jedincům s nižším vzděláním a také strmějším zvyšováním 

budoucích příjmů. Navíc vyšší vzdělání doprovází také další pozdější požitky v podobě 

např. vyššího uspokojení z práce, prestižnější pracovní pozice, společenského uznání, atd. 

Rozdíl mezi křivkou výdělků osoby se středoškolským a vysokoškolským vzděláním se 

postupem let zvětšuje. Prostředky investované do vzdělání se tedy vrátí v podobě vyšších 

ročních výdělků (Šimek, 2007). 
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b. Investice z hlediska firmy 

 Důležitou součásti lidského kapitálu je pracovní trénink, nebo praxe získaná 

v zaměstnání. V tomto případě se jedná o pracující osobu, která zvyšuje svou výkonnost 

osvojováním si nových dovedností, nebo zdokonalováním těch již dříve nabytých 

(Kameníček, 2003). 

Obecný a specifický lidský kapitál  

 Z hlediska firmy můžeme lidský kapitál rozdělit na obecný a specifický. Obecný lidský 

kapitál jsou znalosti, které jsou využitelné v celé škále různých profesí, ve všech firmách. 

Obecný výcvik nese tedy užitek pro všechny firmy, mimo té, která jej poskytla, protože musí 

hradit jeho náklady. Tato skutečnost znamená pro firmu hrozbou že osoba, která tento výcvik 

absolvuje, může odejít ke konkurenci. Pro osobu, která jej absolvovala, znamená zvýšení její 

výkonnosti pro kteroukoli firmu a tudíž vyšší výdělky. Proto firmy obvykle náklady z tohoto 

druhu výcviku přesměrují na zaměstnance, kteří je pak nesou sami.  

 Specifický lidský kapitál tvoří znalosti a dovednosti, jež jsou specifické pro danou 

profesi, či firmu. Specifický výcvik pak zvyšuje produktivitu osoby ve firmě, která ho 

poskytla více než v ostatních firmách. Jak uvádí Kameníček (2003), pokud budeme armádu 

chápat jako firmu, příkladem takto specifického výcviku může být výcvik pilota stíhačky, 

jeho schopnosti jsou sice uplatnitelné i na pozici pilota osobního letadla, ale plně pouze 

v armádě. A jen v armádě dostane mzdu adekvátní tomuto výcviku. 

2.2.4    Investice - školní vzdělávání, zdraví, sebevzdělávání 

 Jak uvádí Kameníček (2003), nejrozšířenější formou investic do lidského kapitálu je 

výuka ve škole. Školy lze také rozdělit na instituce poskytující všeobecný výcvik, například 

střední školy, které se soustředí na široký okruh dovedností, a specifický výcvik, např. školy 

pro maséry, kadeřníky, kuchaře, které se specializují na jednu dovednost. Zdroji těchto 

dovedností jsou školy a firmy, jejich role se s časem mění, protože rozvoj určité skupiny 

dovedností vyžaduje jak teoretickou přípravu, tak vlastní zkušeností.  

 V historii, avšak rozvojových zemích až dodnes, rozhodovala o výši výdělku fyzická 

kondice jedince, proto bylo nutné se o ni starat. V rozvinutých ekonomikách se fyzická síla 

přesouvá na okraj a důležitou roli hraje psychická kondice a mentální schopnosti jedince. 

V obou těchto případech je důležitým příspěvkem zkvalitnění stravy obyvatelstva. Následkem 

nejen toho, se délka života prodlužuje a je možné kumulovat výnosy plynoucí z investic 



16 

 

do lidského kapitálu po delší dobu. Lepší pracovní podmínky a hlavně vyšší mzdy ovlivňují 

také pracovní morálku a výkonnost jedince. Z uvedeného můžeme vidět, že zdravý jedinec, 

jak fyzicky, tak i v psychické pohodě je pro firmu produktivnější, proto by měla investovat 

i do jeho zdraví, např. financováním stravování, lékařských prohlídek, atd. 

 Další možností jak může jedinec navýšit svůj lidský kapitál je také sebevzdělávání, 

např. různé kurzy, četba literatury, atd. Investování do rozšíření jedincova lidského kapitálu 

prostřednictvím sebevzdělávání se v podstatě nijak neliší od školní výuky či pracovního 

výcviku. 

2.3    Teorie ekonomického růstu související s lidským kapitálem 

 Ekonomický růst je obvykle zapříčiněn změnami dostupných výrobní faktorů a změn 

intenzity jejich využití. Růst objemu výstupu na obyvatele a tím i životní úrovně obyvatelstva 

pomocí fyzického kapitálu není dlouhodobě možný, proto nabývá lidský kapitál na důležitosti 

i jako jeden z výrobních faktorů a je nutný pro ekonomický růst převážně z dlouhodobého 

hlediska (Kameníček, 2003; Jurečka 2010). 

2.3.1 Lidský kapitál a ekonomický růst  

 Kameníček (2003) uvádí, že není těžké vysvětlit příčiny růstu příjmu na obyvatele, pokud 

se v dané zemi nachází dostatek výrobních faktorů - práce, půdy či kapitálu. Růst příjmu na 

hlavu je obvykle důsledkem obdělávání předtím nevyužívaných zemědělských ploch, nebo 

růstem produkce fyzického kapitálu na pracovníka. Klesající výnosy z rozsahu však tento růst 

postupně eliminují. Důsledkem toho má růst prostřednictvím těchto faktorů své meze 

a nemůže trvat do nekonečna. Pokud růst ekonomiky, která má jen omezené či už z velké 

části vyčerpané zdroje i přesto stále pokračuje, můžeme se ptát, co za ním stojí. 

 Odpověď leží ve vývoj vědy a technologických znalostí. Použití nových poznatku pak 

umožňuje zvýšení produktivity práce. Tato skutečnost vede k tomu, že vzdělání, výcvik 

technických dovedností a pracovní výcvik se stal postupem doby vysoce důležitým a dnes 

tvoří významnou součást „hodnoty“ každého člověka na trhu práce. Je tedy vysoce 

pravděpodobné, že za dlouhodobým ekonomickým růstem země stojí investice do lidského 

kapitálu a jejich růst. Z toho důvodu můžeme lidský kapitál počítat jako další zdroj 

ekonomického růstu. 

 Jako příklad můžeme uvést skupinu Asijských ekonomik, zvaných jako Asijští tygři. 

I přes chybějící přírodní zdroje a závislosti na dovozu energie, zažily vysoký ekonomický 
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růst. Ten byl postaven zejména na důrazu na vysoké vzdělání, zkušenosti pracovní síly 

a investicích do výcviku zaměstnanců. Dalším příkladem, tentokrát z historie, je zemědělství. 

Vzdělání v tradiční zemědělské společnosti nebylo důležité, potřebné zkušenosti se předávaly 

mezi generacemi. V dnešní době, díky šlechtěným druhům, hybridům rostlin, efektivnějším 

chovatelským metodám i nutnosti rychlejší adaptace na nové plodiny a postupy, vyžaduje 

zemědělství odborný přístup. Dnešní zemědělci jsou tak jedněmi z nejvzdělanějších skupin 

pracovníkům v rozvinutých ekonomikách a vzdělání je v zemědělství pro zachování 

konkurenceschopnosti nepostradatelné (Becker, 1993; Kameníček, 2003).  

2.3.2 Neoklasická teorie růstu  

 Ekonomický růst je předmětem zájmů ekonomů už od dob Adama Smithe, který 

se zřejmě táhne ještě hlouběji do historie. Už představitelé klasické školy se snažili najít 

všeobecně platné zásady, jimiž se řídí ekonomický blahobyt a vývoj národního hospodářství. 

První modely ekonomického růstu se začaly objevovat ve 20. století. Jedním z těchto modelů 

je neoklasický model ekonomického růstu sestavený R. Solowem a T. Swanem 

(Jurečka a kol., 2010). 

Obr. 3 Neoklasický model ekonomického růstu 

 

Zdroj: Holman (2010) 

 Jak uvádí Holman (2003), tento model je modelem kapitálové akumulace. Aby bylo 

možné hovořit o pozitivním vlivu ekonomického růstu na blahobyt obyvatel dané země, 

je nutné v čase porovnávat nikoli zvyšování absolutního objemu výstupu, ale právě růst 
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reálného výstupu na jednoho obyvatel. Proto je sledován především vývoj produktu na 

obyvatele. Jedná se o model uzavřené dvousektorové ekonomiky, při plné zaměstnanosti. Pro 

výrobní faktory platí, že každý další přírůstek kapitálu na pracovníka postupně vyvolá stále 

menší přírůsty produktu na pracovníka, jde tedy o zákon klesajících mezních výnosů 

z výrobních faktorů. Pro samotnou produkční funkci ale platí konstantní výnosy z rozsahu, 

tzn., že daný přírůstek kapitálu i práce vyvolá přesně takový přírůstek výstupu. Výrobní 

faktory, tj. práci a kapitál, je možné navzájem substituovat. 

 Bez ohledu na počáteční podmínky směřuje každá ekonomika nevyhnutelně do stálého 

stavu (y*), v němž se růst výstupu na obyvatele zastaví. Vzhledem k úvaze pouze dvou 

možných výrobních faktorů, práce a kapitálu, je totiž růst výstupu možný pouze jejich 

přidáváním, avšak tyto zdroje jsou „konečné“. Ke zvýšení kapitálu dochází, jen pokud 

investice převyšují opotřebení kapitálu, které je vyjádřeno amortizační funkcí. Pokud míra 

úspor v ekonomice převyšuje míru opotřebení fyzického kapitálu, výstup produkce neustále 

roste. Ovšem jen do té doby, kdy se ekonomika dostane do svého stálého stavu. V ekonomice, 

která se nachází ve stálém stavu, investice slouží pouze k nahrazení stávajícího, 

opotřebovaného kapitálu. Pro každou zemi je stálý stav jiný. Např. pokud vezmeme v úvahu 

populační růst, kvůli nutnosti vybavit kapitálem nové pracovníky dojde ekonomika do stálého 

stavu dříve, protože objem kapitálu na pracovníka se sníží a sníží se i jeho produktivita. Země 

s vysokým tempem populačního dojde do svého stálého stavu dříve než druhá, jí podobná, 

země s nižším tempem růstu populace. Opačný účinek na stálý stav má míra úspor 

v ekonomice. Stálý stav v zemi se spořivějším obyvatelstvem se nachází výše než v jiné, 

podobné zemi s obyvatelstvem orientovaným spíše na spotřebu. Jedinou možností jak stálý 

stav zvýšit je snížení tempa populačního růstu, nebo zvýšení míry úspor, toto má však pouze 

dočasný účinek (Jurečka a kol., 2010; Holman, 2010).  

 Dlouhodobý růst reálného výstupu na obyvatele ve vyspělých ekonomikách lze vysvětlit 

jediným způsobem, a to vlivem technologického pokroku. Ten umožnuje růst ekonomiky i po 

tom co dosáhla svého stálého stavu a navíc nepřímo vede k jeho zvyšování. A to díky tomu, 

že nová technologie umožní zvýšení produktivity výrobních faktorů a tím vede k růstu 

výstupu na obyvatele. Rostoucí úroveň výstupu je zdrojem zvýšených hrubých investic, které 

mají vliv na kapitálovou akumulaci a jsou zdrojem dalšího růstu výstupu na obyvatele, jak 

tvrdí Jurečka a kol., 2010). K technologickému pokroku dochází nezávisle na chodu 

ekonomiky, současně ale technologické změny ovlivňují bezprostředně výrobu i produkt. Tzn. 

technologický pokrok je v modelu exogenní veličinou, a tudíž jej nevysvětluje  
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(Soukup a kol., 2010). Z modelu vyplývá, že země s podobnými podmínkami, tzn. 

produktivitou výrobních faktorů, mírou úspor a tempem populačního růstu, budou 

konvergovat ke stejnému stálému stavu a postupem času se životní úroveň v nich vyrovná. 

Původně chudší země bude růst rychlejším tempem, než země bohatší. Při předpokladu že 

vyspělá a chudá země mezi sobou obchodují, bude tempo růstu chudší země ještě vyšší 

(Jurečka a kol., 2010; Soukup a kol., 2010). 

 Neoklasické teorie se zaměřovaly na nalezení kvantitativních vztahů mezi růstem 

produktu a růstem výrobních faktorů, konkrétně kapitálu a práce, jak uvádí Holman (2010). 

2.3.3 Nová teorie růstu a lidský kapitál 

 V modelu Solowa a Swana je kapitál chápán pouze jako např. stroj, tedy fyzický kapitál. 

Jedním z předpokladů je také, že práce je stejná ve všech zemích, tedy včetně vzdělání 

a kvalifikace. Toto by pak všem zemím mělo umožnit používání nejlepší dostupné 

technologie. Ve skutečnosti ale v mnoha chudších zemích neprošlo ani základním stupněm 

vzdělání celé obyvatelstvo a i kvalita vzdělání je horší. Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků jim pak neumožňuje používat nejvyspělejší technologie (Jurečka a kol., 2010; 

Soukup a kol., 2010). 

 Nová teorie růstu, známá také jako teorie endogenního růstu, rozšiřuje původní pojetí 

kapitálu. Nově je kapitálem vše, co akumulujeme odkládáním své spotřeby do budoucnosti, 

z důvodu zvýšení budoucího důchodu. Hlavní roli zde hraje lidský kapitál, který se vyhýbá 

zákonu klesajících mezních výnosů, ty jsou v tomto případě přinejmenším konstantní. Lidský 

kapitál a investice do něj jsou základem pro zlepšování stávajících technologií. Vyspělé země 

se liší skutečností, že lidé v nich ve velké míře investují do svého lidského kapitálu a to těmto 

zemím zajišťuje vysoký dlouhotrvající ekonomický růst. Na důležitosti nově nabývá 

rozdílnost institucionálních podmínek v daných zemích a především rozdíly v národních 

vzdělávacích systémech (Jurečka a kol., 2010). 

 Teorie endogenního růstu pracuje s hlavním zdrojem ekonomického růstu, 

technologickým pokrokem, který je nově chápán jako endogenní veličina, vysvětlená v rámci 

modelu.  Tím řeší nedostatky neoklasické teorie růstu v čele s modelem Solowa a Swana, 

který pouze předpokládal existenci jakéhosi technologického pokroku, ale nevysvětloval jeho 

příčiny. Teorie endogenního růstu se snaží vysvětlit příčiny technologického pokroku, který 

podporuje růst ekonomiky. Technologický pokrok je nově chápán jako důsledek růstu 

znalostního kapitálu, ke kterému dochází prostřednictvím růstu investic do znalostí, tzn. do 
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výzkumu a do lidského kapitálu. Navíc nárůst lidského kapitálu s sebou nese i řadu 

pozitivních externalit, například výsledky výzkumu jedné firmy, ve které vedou 

k převratnému zlepšení výroby, či objevu nového léku, se přelijí i do ostatních firem a zbytku 

ekonomiky. Výnosy pro společnost tak převyšují soukromé výnosy firmy. Z hlediska 

ekonomiky tedy můžeme hovořit o rostoucích výnosech z lidského kapitálu. Právě díky tomu 

že se lidský kapitál neprojevuje klesajícími výnosy, ekonomika nedojde od stálého stavu. 

I když to ve skutečnosti možné není, kapitál i produkt tak mohou růst do nekonečna, protože 

se přírůstky výnosů s další přidanou jednotkou nezmenšují. Ekonomiky, ve kterých je váha 

lidského kapitálu vyšší než váha fyzického kapitálu, mohou proto růst „donekonečna“. 

V tomto případě nebude platit ani teorie absolutní konvergence ekonomik nacházejících se na 

různém stupni vyspělosti. Holman (2010) podotýká, že investice do výzkumu s sebou nesou 

i riziko. Jde o nebezpečí, že v případě kdy do výzkumu se stejným cílem investuje více firem, 

jen jedna firma takzvaně sebere smetanu v podobě vysokých výnosů z této investice, investice 

ostatních firem však nebudou nijak kompenzovány. Vyvstává tak otázka, jestli jsou z hlediska 

společnosti výhodnější investice do výzkumu, či investice do fyzického kapitálu, na kterou 

není možné nalézt jednoznačnou odpověď. Empirické studie však svědčí ve prospěch investic 

do výzkumu, které nesou pro společnost vyšších společenské výnosy než investice do 

fyzického kapitálu.   
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3 Rešerše empirické literatury  

 V této kapitole jsou uvedeny rešerše empirické literatury, které jsou zaměřeny na vztah 

mezi lidským kapitálem a ekonomickým růstem, popř. i dalšími faktory. 

 Jednou z nejdůležitějších otázek ekonomického výzkumu je, proč jsou některé země 

chudé, zatímco jiné jsou bohaté. V seznamu možných příčin si rozdíly v úrovni lidského 

kapitálu vyžadují zvláštní pozornost. Klíčovou otázkou je vliv investic do lidského kapitálu na 

ekonomický růst země a zda se význam investic liší v zemích, které se nacházejí na jiném 

stupni rozvoje. Touto otázkou se zabývají i Bah a Loo (2012), kteří zkoumají dopad investic 

do lidského kapitálu na ekonomický růst ve 13 východoasijských zemích v letech 

1975 – 2005. Tyto ekonomiky nastoupily do procesu rozvoje relativně chudé, s nižší úrovní 

lidského kapitálu a industrializace zde proběhla v posledních 30 letech, čímž se od zemí 

OECD liší. Výsledky autoři porovnávají se skupinou 21 vyspělých zemí OECD.  Použitými 

ukazateli jsou průměrná délka studia, HDP na obyvatele a kvalitativní proměnné jako počet 

žáků na jednoho učitele na primárním a sekundárním stupni vzdělání a výsledky IQ testů. 

Porovnání výsledků obou vzorků zemí poskytuje dobrý odhad, jak se role lidského kapitálu 

liší v rozvojových a vyspělých zemích. 

 Prokázalo se, že investice do lidského kapitálu mají významné pozitivní účinky na výši 

HDP na obyvatele v jihoasijských zemích, tento dopad se však nepodařilo prokázat i na 

vzorku zemí OECD. Výsledky také potvrdily předpoklad, že země s nižší počáteční úrovní 

lidského kapitálu nakonec dostihne vyspělé země prostřednictvím vyšší návratnosti investic 

do vzdělání a následně vyšším tempem růstu HDP. Tento fakt může být možným vysvětlením 

rychlého růstu východoasijských ekonomik, zvláště Asijských tygrů, v tak krátké době. Vliv 

terciální vzdělání byl v obou vzorcích pozitivní. Význam měření zahrnujících kvalitativní 

proměnné byl zanedbatelný. 

 Barro (2013) se ve své studii zaměřil na lidský kapitál, jako jeden z determinantů 

ekonomického růstu. Hlavní důraz ve zkoumání klade na jednu z jeho složek, kterou je 

vzdělání, a to kvůli její lepší měřitelnosti. Zdůrazňuje rozdíl mezi kvantitou, danou počtem let 

školní docházky na různých vzdělávacích stupních a kvalitou, měřenou výsledky 

v mezinárodně srovnatelných testech vzdělávání. Využívá data zahrnující přibližně 100 zemí 

různé ekonomické vyspělosti v letech 1960 – 1995, rozdělené na 3 dekády.  Přičemž výsledky 

porovnává zvláště v rámci skupiny chudých a bohatých zemí. 
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 Data jsou získána z výsledků sčítání lidu provedených OECD, údajů o zápisech do škol, 

započítána je také průměrná délka trvání školní docházky na jednotlivých vzdělávacích 

stupních. Převážně je použito metod odhadů a panelové regrese. 

 Barro dále uvádí, že dosažení sekundárního a terciálního stupně vzdělání u mužů 

ovlivňuje ekonomický růst více než u žen. Což ukazuje na problém špatného využití práce 

vzdělaných žen na trhu práce v mnoha zemích. Růst je jen nepatrně spojen s dosaženým 

primárním vzděláním u mužů, přesto je ale tento druh vzdělání nezbytným předpokladem pro 

další vzdělávání. U žen dosažení primárního vzdělání stimuluje růst ekonomiky nepřímo, 

prostřednictvím nižší míry porodnosti. Vyšší dosažené vzdělání je předpokladem 

ekonomického rozvoje také z toho důvodu, že vzdělanější lidé dokáží lépe využívat a šířit 

nové technologie.  

 Kvalitativní ukazatele, tedy dosažené výsledky v mezinárodně srovnatelných testech 

z vědních předmětů, matematiky a čtení, mají velice silný pozitivní vztah k ekonomickému 

růstu. Vliv kvality školství je dokonce výraznější než vliv kvantity vzdělání. 

 Ekonomický růst mohou ovlivnit také další faktory, jako např. růst poměru vládní 

spotřeby, který má značný negativní vliv na růst a na míru soukromých investic. Dalším 

negativně působícím faktorem je zvýšení inflace (nad 10 %), což vede ke snížení míry 

investic a ekonomického růstu. Mezi faktory, které mají silný pozitivní dopad na ekonomický 

růst, patří zajištění ochrany vlastnických práv, silný a účinný právní systém, účinnost státní 

správy, neexistence korupce, politická stabilita, atd. K růstu přispívá také otevřenost 

zahraničně obchodní politiky a rostoucí míra investic. Nutno uvést, že sám hospodářský růst, 

prostřednictvím vyššího vzdělání žen, má výrazný negativní vliv na úhrnnou plodnost, tedy 

velikost rodiny.  

 V poslední době je řada programů světových organizací zaměřena především na šíření 

vzdělání v rozvojových zemích a přispění touto cestou k jejich rozvoji. Právě tato snaha 

ovlivnila autora při výběru proměnných a vzorku zemí. Cooray (2009) zkoumá vliv množství 

a kvality poskytovaného vzdělání na ekonomický růst v rozvojových zemích. Zaměřuje 

se především na skupinu 49 ekonomik definovaných Světovou bankou jako země s nízkými 

a středními příjmy. Vzhledem k omezenosti zdrojů je v těchto zemích kladen důraz 

na efektivitu jejich rozdělení a vynaložení ve snaze splnit cíle rozvojových programů.  

 Pro měření kvantity vzdělání je použit poměr zápisů do škol na primárním, sekundárním 

a terciálním stupni a objem vládních výdajů vynaložených na vzdělání vyjádřených 

procentem z HDP. Kvalita je zachycena nejen mezinárodním hodnocením vzdělávání 
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v podobě výsledků testů z matematiky, ale i např. počtem žáků na jednoho učitele, střední 

délkou vzdělání, počtem vyškolených učitelů na primárním stupni vzdělávání, aj. Růst 

zachycují hodnoty HDP na obyvatele. Data jsou z let 1999 – 2005 a k získání výsledků je 

použito mimo ekonomických modelů i regrese. 

 Poměr počtu zápisů na jednotlivé stupně vzdělávání pozitivně a významně ovlivňuje 

ekonomický růst, ale dopad vládních výdajů už tak jasný není. Celkové vládní výdaje nemají 

přímý vliv na růst, ale vedou k růstu ukazatelů kvality, tedy ke zvýšení kvality vzdělání. 

To vede ke zvýšení poměru zápisů. Čím vyšší výdaje jsou věnovány na vzdělání, tím větší je 

zlepšení kvality vzdělávání, což vede ke zvýšení ekonomického růst a příjmu na obyvatele. 

Zároveň mají výdaje vynaložené na jednoho studenta větší význam na primárním stupni než 

na sekundárním. U zemí s nízkým příjmem na obyvatele může být účinek celkových vládních 

výdajů na vzdělání zanedbatelný, např. kvůli neefektivnosti poskytovaného vzdělávání. 

Zvýšení výdajů tak způsobí pouze zanedbatelný ekonomický růst země.  

 Výsledky studie naznačují, že politika zaměřená na zvýšení počtu studentů a vládní 

výdaje orientované na kvalitu vzdělání mohou podpořit růst. Zároveň je nutné říci, že vliv 

lidského kapitálu na růst závisí také na použité metodě měření, proměnných a vzorku zemí. 

Vybraný vzorek rozvojových zemí je charakteristický neefektivností poskytovaných 

vzdělávacích služeb. 

 Hanushek (2013) se zaměřil na vliv lidského kapitálu na ekonomický růst především 

v rozvojových zemích. Autor pracuje se vzorkem 50 zemí v letech 1960 – 2000. Porovnává 

průměrný roční růst HDP na obyvatele, mezinárodní výsledky vzdělávání z matematiky  

a přírodních věd a dosažené vzdělání.  

 Důraz na význam role lidského kapitálu v ekonomickém růstu a rozvoji vedl k zaměření 

se rozvojových zemí na zvýšení vzdělanosti populace. Nicméně pokud tyto země nedosáhnou 

rovněž zvýšení kvality školství, bude pro ně obtížné zlepšit svou ekonomickou výkonnost, 

tedy i zvýšení příjmů na obyvatele, v dlouhodobém horizontu. Ekonomický růst 

v dlouhodobém horizontu tedy závisí převážně na kognitivních dovednostech. Rozdíly 

v hospodářském růstu jednotlivých rozvojových zemí jsou spjaty s různou úrovní 

kognitivních znalostí. O jejich úrovni vypovídá úspěch studentů dané země v mezinárodně 

srovnatelných zkouškách z matematiky a vědních předmětů. Je zde ale problém v podobě 

otázky, jak kvalitu školní výuky zvýšit, protože provozování škol, které neplní svůj účel je 

neefektivní, téměř nic nepřináší a rozvojové země si nemohou dovolit plýtvat svými 
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prostředky. Autor nabízí řešení v podobě zpomalení tempa rozvoje vzdělání na úroveň, která 

umožní současný rozvoj kvality školství. 

 Výsledky výzkumu naznačují, že vysoce vzdělaní pracovníci jsou pro růst v rozvojových 

zemích důležitější než pro země OECD, a to zejména kvůli aplikaci pokročilých výrobních 

technologií. Zároveň nebyl prokázán přímý vliv dosaženého terciálního vzdělání na růst 

rozvojových nebo rozvinutých zemí. 

 Mnoho empirických studií na téma vztahu mezi lidským kapitálem a ekonomickým 

růstem (popř. i sociálními proměnnými) naráží na problém nedostatečnosti potřebných údajů. 

V dřívějších empirických pracích byl k tomuto účelu hojně používán poměr zápisů na různé 

stupně vzdělávání a míra gramotnosti. Tato data jsou sice lehce získatelná, ale neadekvátní 

pro zjišťování celkové zásoby lidského kapitálu, proto Barro a Lee (2000) sestavili soubor 

údajů o dosaženém vzdělání, který zlepšuje jejich porovnatelnost pro širokou skupinu zemí.  

V této práci rozšiřují a zpřesňují odhady dosaženého vzdělání získané ve své dřívější studii. 

Pro měření složky lidského kapitálu získaného školní výukou je použito dosaženého stupně 

vzdělání. Vycházejí z údajů získaných sčítáním lidu sestavených organizací UNESCO, atd. 

Jedná se tedy o širší vzorek zemí, jelikož obvykle jsou podklady pro empirické práce čerpány 

z údajů OECD. Získané údaje o dosaženém vzdělání autoři porovnávají s odhady OECD. 

Údaje jsou získány v pětiletých intervalech mezi roky 1960 – 1995 a zahrnují projekci do 

roku 2000. Znázorňují rozdělení dosaženého vzdělání v populaci nad 15 let a nad 25 let pro 

vzorek 142 ekonomik, který rozšířili také o tranzitivní ekonomiky. Údaje o dosaženém 

vzdělání jsou rozděleny do 7 úrovní podle stupně vzdělávání, zahrnují typickou délku stupňů 

vzdělávání v každé zemi a jsou členěny podle pohlaví.  

 Na vzorku 109 zemí, který se skládá z 23 vyspělých ekonomik, 13 tranzitivních  

a 73 rozvojových, bylo zaznamenáno zvýšení průměrné délky vzdělání v rozmezí  

let 1990 a 2000. Konkrétně ve vyspělých zemích se průměrná délka dosaženého vzdělání 

zvýšila z 9,3 na 9,8 let, v rozvojových zemích ze 4,0 na 4,9 let a v tranzitivních ekonomikách 

je na úrovni 10,0 let. 

 Jako alternativní ukazatele odrážející kvalitu vzdělání v dané zemi uvádějí výsledky 

vzdělávání v mezinárodním srovnání, např. testy z přírodních věd, matematiky a čtenářské 

gramotnosti. Autoři odkazují na empirické práce, ve kterých bylo zjištěno, že výsledky těchto 

testů jsou pozitivně spojeny s tempem růstu reálného HDP na obyvatele, respektive odrážejí 

budoucí kvalitu pracovní síly. Dále uvádějí, že korelace mezi výsledky testů a průměrným 

počtem let školní docházky není příliš vysoká. Pro měření kvality lidského kapitálu obyvatel 
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v produktivním věku byl využit průzkum čtenářské gramotnosti, který ukázal významný vztah 

dosažených výsledků a hrubého výdělku jednotlivců v dané zemi, nezávisle na dosaženém 

vzdělání. Dalším ukazatelem pro hodnocení vlivu vzdělání může být velikost mzdových 

výdělků nebo kvalita pracovní pozice v závislosti na dosaženém vzdělání. 

 Autoři doufají, že jimi sestavený soubor dat přispěje k empirickému výzkumu v mnoha 

oblastech, jelikož je použitelný ke studiu vazeb mezi zeměmi, co se týče úrovně vzdělání 

a dalších významných ekonomických i sociálních ukazatelů, jako exportní výkonnost, 

porodnost, nerovnost příjmů a politická svoboda. Zároveň zmiňují, že měření dovedností 

pomocí mezinárodně srovnatelných testů sice poskytuje užitečné informace  

o kvalitě vzdělání pro mezinárodní srovnání, avšak vzorek zemí je omezen jen na ekonomiky 

OECD a několik málo dalších zemí. Pro budoucí posouzení interakce mezi kvalitou  

a kvantitou vzdělání, by bylo užitečné jeho rozšíření i o rozvojové země. 

 Kubík (2013) ve své studii zkoumá, zda má na ekonomický růst vlivem lidského kapitálu 

význam i jeho kvalita, resp. její dopad na výsledky regresních testů zkoumajících vztah 

lidského kapitálu a ekonomického růstu. Uvedený vztah vzdělání a růstu zkoumá na vzorku 

65 zemí v období let 1960 – 2005.  

 Testuje nejdříve vliv kvantity vzdělání na ekonomický růst, tzn. závislost počtu let 

vzdělání a ekonomického růstu. Podle zjištěných výsledků potvrzuje pozitivní příspěvek 

lidského kapitálu k ekonomickému růstu. Další rok vzdělání k růstu přispívá 2 – 6 %.  

 Následně testuje také účinek kvality vzdělání, tedy zda její zohlednění změní dřívější 

výsledky. Kvalita je zohledněna rozdělením vzorku zemí do 3 dílčích skupin podle úrovně 

vzdělání. V jednotlivých skupinách jsou provedeny regresní testy, výsledky jednotlivých 

skupin srovnává s výsledky prvního testu (účinků kvantity vzdělání).  

 Ze srovnání výsledků obou testů vyplývá pozitivní působení kvality na výsledné hodnoty. 

V zemích s vyšší kvalitou vzdělání je návratnost ze vzdělání vyšší, tzn. v zemích s vyšší 

kvalitou lidského kapitálu, přispívá průměrný počet let vzdělání k ekonomickému růstu více, 

než v zemích s jeho nižší kvalitou. Výsledky testu účinků kvality potvrzuje dalším testem 

s odlišnými zkoumanými proměnnými na vzorku 42 zemí ve stejném časovém období. 

Upozorňuje na problém možné nízké kvality datového souboru a krátké časové řady výsledků 

nutných pro zjištění účinků kvality. 

 Hanushek a Kimko (2000) zdůrazňují, že ve vysvětlování příčin ekonomického růstu 

má velkou roli i kvalita vzdělání. Pro vyjádření kvalitativních rozdílů v pracovní síle, použili 

data z mezinárodních výsledků vzdělávání z matematiky a přírodních věd, a ekonomický růst 
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zachytili pomocí průměrného ročního růstu HDP na obyvatele. Vzhledem k dostupnosti 

potřebných údajů byl výzkum omezen na 31 zemí v letech 1960 – 1990. Došli k závěru, že 

rozdíly v kvalitě vzdělání pozdější pracovní síly jsou pro ekonomický růst důležité. Tyto 

rozdíly se vztahují především ke kvalitě školní výuky. Zároveň však nenašli žádné spojení 

mezi výdaji na školství a výkonem studenta v mezinárodně srovnatelných testech.  

 Na rozdíl od již zmíněných empirických prací, které se shodují na tom, že lidský kapitál, 

především vzdělání, přispívá k ekonomickému růstu, Pritchett (2001) hovoří  

o opaku. Vychází ze skutečnosti, že vliv zvyšujícího se vzdělání na ekonomický růst byl ve 

zkoumaných zemích rozdílný. Existují totiž země, které dosáhly značného zlepšení co se týče 

dosaženého vzdělání pracovní síly a přesto čelí poklesu reálných mezd a jen pomalému 

ekonomickému růstu. Uvádí tři možné důvody tohoto rozdílného vývoje.  

 Za prvé, díky špatnému institucionálnímu prostředí získané vyšší vzdělání směřuje do 

aktivit, které přinášejí osobní prospěch jedinci (v podobě vyššího výdělku), ale jsou  

zbytečné - neproduktivní, nebo dokonce kontraproduktivní, pro společnost jako celek. Toto 

by mohlo vysvětlit jisté mikroekonomické výnosy, ale nízký makroekonomický  

dopad – snižování tempa ekonomického růstu.  Uvádí také, že snaha vlády podpořit občany 

k dosažení vyššího vzdělání v podobě vládní záruk zaměstnanosti pro absolventy  

(např. vysokých škol), může vést k přezaměstnanosti podniků a státní správy.  

Přezaměstnanost veřejného sektoru může snížit růst výstupu na pracovníka.  

Za druhé, přes stejné počáteční podmínky v různých zemích se tempo růstu poptávky 

po vzdělané pracovní síle vyvíjí odlišně a vede tak k rozdílnému vývoji mezní návratnosti 

investic ze vzdělání. Zvýšení nabídky vzdělané pracovní síly při stagnující poptávce po ní 

může způsobit pokles návratnosti investic do vzdělání a zbrzdění ekonomického růstu,  

tzn. pokud roste množství nové vysoce vzdělané pracovní síly rychleji než množství 

adekvátních pracovních pozic, vede to k poklesu návratnosti investic do vzdělání, jako příklad 

uvádí africké země s nízkou mírou technického pokroku. 

 Za třetí zde hraje roli také rozdílná kvalita školství v jednotlivých zemích. Zatímco 

v některých zemích bylo školství vysoce účinné v přenosu znalostí a dovedností, v dalších 

zemích bylo v podstatě zbytečné. Zároveň ale uvádí, že i když růst vzdělání přímo nevede 

k růstu ekonomickému, má pozitivní přínos např. v podobě nižší dětské úmrtnosti, zvýšení 

kognitivních schopností populace, atd. 

 Obecně platí, že investice do vzdělání přinášejí jedinci vyšší příjmy a snižují hrozbu 

eventuální nezaměstnanosti. Z veřejných investic do vzdělání může těžit i společnost jako 
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celek. Veřejné investice do vzdělání jsou efektivní, pokud přínosy pro společnost v podobě 

zvýšené produktivity, nižší kriminality, zlepšení zdraví, atd. převyšují náklady obětované 

příležitosti, tzn. jiné investiční příležitosti v ekonomice. Alokace zdrojů určených na vzdělání 

je neefektivní, mimo jiné také v případě, kdy větší část těchto prostředků směřuje do sektoru 

s nižší návratností investic ze vzdělání, na úkor sektoru s vyšší návratností. Rozhodování 

o výdajích na vzdělání by tedy mělo být založeno na porovnání očekávaných nákladů 

a výnosů. Neefektivita vzdělávacího systému postihuje jak rozvojové tak i vyspělé země.  

Gundlach (1999) se zabývá problematikou investic do vzdělání v pobaltských státech. 

Z výsledků získaných analyzováním vzorku zemí na srovnatelné úrovni s pobaltskými státy, 

formuluje doporučení pro směrování jejich politiky vzdělání. S výjimkou vysokoškolského 

vzdělávání přinášejí investice do vzdělávání vyšší přínosy pro společnost vzhledem 

k nákladům obětovaným příležitosti. Směřování veřejných prostředků do vzdělávání ve 

státech s relativně nízkou úrovní rozvoje, např. u pobaltských států, je tedy opodstatněné 

zvláště pro primární a sekundární stupeň vzdělání. Míra návratnosti investic do vzdělání má 

tendenci klesat s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání, přičemž přínos vzdělání pro 

jedince je vždy vyšší než pro společnost jako celek.  

 Přímý pozitivní vztah vzdělání a ekonomického růstu je těžké obhájit, zřejmě kvůli 

skutečnosti, že vysoký počet vzdělaných pracovníků nachází své zaměstnání v rozsáhlém 

vládním sektoru, který fyzicky nic neprodukuje. Vzhledem k tomu že pobaltské státy mají 

poměrně velký veřejný sektor, reálná návratnost investic do vzdělání může být proto nižší. 

Zvyšování kvality vzdělávání v podobných státech je spíše otázkou nutnosti reforem školství, 

než zvýšení veřejných výdajů na vzdělání.    

 Zeman (2012) zkoumá dvojí roli lidského kapitálu v ekonomickém růstu na vzorku 

100 zemí s použitím panelových dat za období 1980 – 2005. Zkoumaný vzorek se skládá  

z 25 zemí OECD a 75 rozvojových zemí. Mimo odhady pro účinky celkového dosaženého 

vzdělání, provádí odhady i zvlášť pro terciální vzdělání. 

 První funkce lidského kapitálu vycházející z Lucasova přístupu, kdy lidský kapitál 

funguje jako běžný vstup produkční funkce, a ekonomický růst je dán akumulací kapitálu  

a rozdíly v růstu produkce mezi zeměmi. Pozitivní vliv akumulace lidského kapitálu na růst 

výstupu se ale prokázat nepodařilo.  

 Druhou funkcí je role lidského kapitálu jako prostředníka při šíření inovací  

a technologií vycházející z přístupu Nelson – Phelps, růst je tedy dán úrovní lidského 
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kapitálu. Zde se podařilo prokázat jen zanedbatelný vliv, přičemž mělo vyšší důležitost při 

šíření inovací a technologií terciální vzdělávání. 

 Výsledky mnoha empirických prací vypovídají o tom, že akumulace i úroveň lidského 

kapitálu jsou pro ekonomický růst důležité. Autor uvádí, že závěry této studie mohou být 

zkresleny nepřesným stanovením modelu, heterogenitou vzorku, nebo také nevhodností 

stanovených proměnných pro měření v rozvinutých zemích. 

 Dalším předmětem zkoumání bylo ověření hypotézy o snaze ekonomik dohnat lídra 

vyspělého světa. Do role lídra autor dosadil USA. Vzhledem k šíření technologií mezi 

zeměmi OECD je pravděpodobné, že se tyto země snaží přiblížit se k vyspělejším zemím než 

jsou samy, nebo dohnat přímo USA, což může přispět k jejich ekonomickému růstu. Toto 

vypovídá o existenci konvergenčního klubu mezi vyspělými ekonomikami. Mezi rozvojovými 

zeměmi existují také konvergenční kluby, v rámci kterých se jedna nebo více zemí snaží 

následovat zemi technologicky vyspělejší, nebo se k sobě přibližují navzájem a technologie se 

šíří v rámci dané skupiny. Tyto země však nenásledují přímo lídra – USA. 

 Benhabib a Spiegel (1994) uvádějí, že výsledky získané použitím Cobb-Douglasovy 

produkční funkce, kde druhy kapitálu vystupují jako výrobní faktory, vypovídají  

o nevýznamné, nebo přímo negativní, roli akumulace lidského kapitálu při vysvětlování 

ekonomického růstu. Ale z výsledků získaných pomocí alternativního modelu, ve kterém 

úroveň lidského kapitálu ovlivňuje růst celkové produktivity výrobních faktorů vyplynulo, že 

lidský kapitál ovlivňuje ekonomický růst dvěma způsoby. Za prvé, úroveň lidského kapitálu 

působí přímo na rychlost vyvíjení technologických inovací v domácí ekonomice, a za druhé 

ovlivňuje rychlost, se kterou domácí ekonomika přejímá zahraniční technologické inovace. 

Význam tohoto alternativního modelu spočívá v tom, že v růstu příjmu na osobu hraje větší 

roli úroveň lidského kapitálu v zemi, než jeho akumulace.  

Pomocí kombinace těchto dvou způsobů autoři stanovují tři zajímavé efekty úrovně lidského 

kapitálu: 

- tempa růstu ekonomik se mohou po dlouhou dobu lišit v závislosti na úrovni lidského 

kapitálu v dané zemi, 

- země, která má nižší technologickou vyspělost než nejvyspělejší země – lídr, 

ale disponuje vyšší úrovní lidského kapitálu tuto zemi může dostihnou a předstihnou 

v omezeném časovém intervalu, 

- země s nejvyšší úrovní lidského kapitálu se vždy nakonec dostane na pozici lídra  

a svou pozici si udrží, dokud bude mít výhodu nejvyšší úrovně lidského kapitálu. 
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 Spagat (2006) se zabývá významem lidského kapitálu pro budoucí rozvoj tranzitivních 

ekonomik. Uvádí, že transitivní ekonomiky mají vyšší počáteční stav lidského kapitálu ve 

srovnání s výší HDP na obyvatele, což může být podporou pro nastartování dlouhého období 

rychlého ekonomického růstu, zároveň ale může dojít ke ztrátě tohoto potenciálu lidského 

kapitálu. Vysoký stav lidského kapitálu vzhledem k životní úrovni odlišuje tranzitivní 

ekonomiku od rozvojové. 

 Autor uvádí, že pro ekonomický růst je rozhodující i prováděná vládní politika, jelikož 

má přímý vliv na všechny aspekty vzdělávání, včetně jeho kvality, kapacity a míry 

spoluúčasti. Návratnost investic do vzdělání závisí na kvalitě tržního prostředí, ochraně 

smluv, korupci, atd. Pro realizaci investic do lidského kapitálu jsou důležité i dostatečné 

finanční zdroje lidí ochotných do vzdělání investovat a kvalitní vzdělávací systém, který tyto 

investice dokáže zhodnotit a tím navýšit tržní hodnotu lidského kapitálu. 

 Z výsledků vyplývá, že některé země, zejména země střední Evropy a pobaltské státy, 

jsou zjevně na dobré cestě k přiblížení se úrovni západní Evropy. Ostatní země, především  

z oblasti střední Asie a Kavkazu, evidentně svůj lidský potenciál ztrácejí a přesouvají se do 

postavení rozvojové země se střední úrovní příjmu a dlouhou cestou k prosperitě. Zároveň 

jsou zde země s vysokou úrovní lidského kapitálu koncentrovaného v městských oblastech  

a zaostalým venkovem s nízkým potenciálem růstu. Potenciál lidského kapitálu tedy závisí 

také na dalších okolnostech. 

 Bassanini a Scarpetta (2001) posuzovali roli akumulace lidského kapitálu při 

vysvětlování dlouhodobého růstu ve 21 zemích OECD v letech 1971 – 1998. Lidský kapitál je 

ve studii zastoupen průměrným počtem let formálního vzdělávání obyvatelstva 

v produktivním věku, jelikož změny tohoto ukazatele lépe reprezentují čisté investice do 

lidského kapitálu. Získané výsledky poukazují na významný pozitivní vliv akumulace 

lidského kapitálu na růst výstupu na obyvatele. V řadě zemí je navýšení vzdělání o jeden rok 

spojeno se zvýšením budoucích příjmů. Také uvádějí, že na prokázání vztahu lidského 

kapitálu a růstu má také značný vliv kvalita dat a použitá metoda analýzy. 
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3.1    Shrnutí výsledků empirické literatury 

Lidský kapitál je považován za významný faktor ekonomického růstu v teoretické 

i empirické rovině. Výsledky empirických studií ale nepodaly jednoznačné důkazy o pozitivní 

roli lidského kapitálu v ekonomickém růstu. Ze studií vyplývá, že pokud nemá lidský kapitál 

přímý vliv na ekonomický růst, je důležitý alespoň např. pro vývoj a šíření vyspělých 

technologií, nebo dalších přínosů, ať už pro jedince či společnost jako celek  

a působí tedy na růst nepřímo. Zároveň je také zdůrazňována kvalita vzdělávání a následné 

pracovní síly. Značná část autorů studií se shoduje na problému zachycení lidského kapitálu, 

ať už kvůli problému nedostatečných dat, jejich kvality, nebo kvůli faktu, že lidský kapitál 

nelze jako celek změřit. Převážně je zachycen pomocí vzdělání. Další studium a rozvoj 

lepších, efektivnějších metod výpočtu vlivu lidského kapitálu je důležité pro navrhování 

školství a rozvojové politiky, nejen jako klíče ke snížení chudoby rozvojových zemí. 
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4 Zhodnocení vlivu investic do vzdělání na ekonomický růst ve vybraných 

zemích 

Poslední část této práce je věnována zhodnocení vztahu ukazatelů úrovně lidského 

kapitálu k ukazateli ekonomického růstu pro danou zemi. Hlavním cílem této části práce je 

zhodnocení vlivu investic do vzdělání na ekonomický růstu dané země na konkrétních 

příkladech vybraných zemí. V této kapitole je použito deskriptivní a komparativní analýzy 

a závislost mezi vybranými ukazateli je doložena pomocí korelační analýzy.  

Pro účely zhodnocení a srovnání vlivu investic do vzdělání na ekonomický růst byl vybrán 

vzorek tří evropských zemí: Česká republika, Dánsko a Rakousko. Jedná se o členy Evropské 

unie a zároveň tyto země patří do skupiny vyspělých tržních ekonomik. Česká republika byla 

vybrána z důvodu příslušnosti k této zemi, zbylé dvě země, Rakousko a Dánsko byly vybrány 

kvůli vysoké úspěšnosti jimi prováděné politiky zaměstnanosti.  

4.1   Vybrané ukazatelé úrovně lidského kapitálu a ekonomického růstu 

Jelikož byl v této práci pro účely zkoumání daného vlivu vybrán vzorek vyspělých zemí, 

nemá řádnou vypovídací hodnotu použití ukazatelů, jako jsou např. míra gramotnosti, počet 

žáků na jednoho učitele, podíl obyvatelstva s dosaženým jen základním vzdělání, atd. Tyto 

ukazatelé jsou vhodné spíše pro zjišťování úrovně lidského kapitálu v rozvojovém světě.  

Jako první ukazatel lidského kapitálu je použit podíl veřejných výdajů do vzdělání na 

HDP v daném roce v procentech, tento ukazatel je publikován Světovou bankou. Data 

o tomto ukazateli jsou zveřejnována s časovým zpožděním a pro vybrané země jsou dostupná 

pouze do roku 2010, proto je časová řada v rozmezí let 2000 – 2010. Ve vybraných zemích je 

převážná část výdajů na školství hrazena z veřejných zdrojů a soukromé zdroje financování 

hrají podstatně nižší roli. 

Ve vyspělých zemích je gramotnost považována za samozřejmost pro celé obyvatelstvo 

a dosažení alespoň základního stupně vzdělání je ustanoveno povinnou školní docházkou, 

která se vztahuje právě k základnímu vzdávání v délce 9 let. Navíc dosažené pouze základní 

vzdělání nemá významný vliv na ekonomickou úroveň vyspělých zemí. V poslední době se ve 

vyspělých zemích stává standardem i dosažení sekundárního stupně vzdělávání, které je 

v České republice reprezentovaného střední školou, ať už ukončenou maturitní zkouškou, či 

výučním listem. Proto se v této práci zaměříme na terciální vzdělání.  
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Dalším ukazatelem je tedy podíl ekonomicky aktivní populace s dosaženým terciálním 

vzděláním, který se vypočte jako podíl ekonomicky aktivních jedinců s dosaženým terciálním 

vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivní populace daného státu (Eurostat, 2014). 

Vzhledem k tomu že terciální stupeň vzdělávání je podle klasifikace ISCED 97 ukončen mezi 

24 a 27 rokem života jsou za ekonomicky aktivní obyvatelstvo považováni jedinci ve věku 

25 až 64 let. Tento ukazatel je čerpán z databáze Eurostat, kde je dostupný po rok 2013. Kvůli 

tomu, že bude srovnáván s úrovní HDP na obyvatele, kde posledním rokem pro který jsou 

dostupná data je rok 2012, bude použita časová řada od roku 2000 po rok 2012. 

Podle mezinárodní standardní klasifikace – ISCED a její poslední aktualizace z roku 

1997 je vzdělávání členěno na 7 úrovní (0 až 6). Tuto klasifikaci publikuje organizace 

UNESCO jako nástroj pro shromažďování, zpracovávání a zpřístupňování statistik 

vzdělanosti v jednotlivých zemích i v mezinárodním srovnání. Jednotlivé úrovně vzdělávání 

jsou uvedeny na příkladu členění školství v České republice. Pod preprimární vzdělávání, 

které má kód 0 se řadí mateřské školy, primární vzdělání reprezentované prvním stupněm 

základní školy je označeno kódem 1. Druhý stupeň základní školy spadá do kategorie nižší 

sekundární vzdělávání, které má kód 2. Pod označením vyšší sekundární vzdělávání 

s kódem 3 můžeme řadit střední školy a gymnázia. Kódem 4 je označeno postsekundární 

neterciální vzdělání, pod které můžeme zařadit vyšší odborné školy. První stupeň terciálního 

vzdělávání pod kódem 5 zahrnuje bakalářské a magisterské studium na vysoké škole 

a kódem 6 je označen druhý stupeň terciálního vzdělávání, pod který spadá doktorské studium 

(Výkladový slovník z pedagogiky, 2012). 

Posledním použitým ukazatelem pro lidský kapitál je předpokládaná délka školní 

docházky. Vypovídá o očekávaném počtu let vzdělávání, kterého může daný člověk 

v průběhu celého svého života dosáhnout a odráží účast na vzdělávání ve společnosti. Dokáže 

naznačit případný budoucí vývoj průměrné délky vzdělávání a její změny. Předpokládaná 

délka školní docházky je vypočtena pomocí součtu míry účasti na vzdělávání za jednotlivá 

léta pro všechny věkové skupiny obyvatel. Přesnost tohoto výpočtu pro predikci budoucího 

vývoje je podmíněna fungováním stejného systému vzdělávání i v budoucnosti 

(Eurostat, 2013). Ukazatel je získán z databáze Eurostat, a údaje pro tento ukazatel jsou v této 

databázi dostupné pro roky 2001 – 2012. 

Uvedené ukazatelé lidského kapitálu jsou vždy komparovány s ukazatelem krátkodobého 

ekonomického růstu dané země, reprezentovaného úrovní HDP na obyvatele 

v mezinárodních dolarech, což je imaginární měnová jednotka, která má v dané zemi stejnou 
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kupní sílu, jakou má v daném čase americký dolar ve Spojených státech. Větší přesnost 

srovnání skutečné ekonomické úrovně zemí je zajištěna použitím HDP na obyvatele v paritě 

kupní síly a vliv cenových změn je odstraněn použitím stálých cen roku 2005. HDP je 

vypočítáno jako součet hrubé přidané hodnoty všech dílčích výrobců, jejichž trvalé sídlo se 

nachází v dané zemi a čistých daní na výrobky mimo mezispotřeby, snížených o dotace na 

tyto výrobky (The World Bank, 2014a). Tento ukazatel je čerpán z databáze Světové banky. 

Pro ilustraci vývoje vzdělanostní struktury obyvatelstva je vždy v každé podkapitole 

týkající se dané země z vybraného vzorku uveden vývoj procentuálního podílu ekonomicky 

aktivních jedinců podle nejvyššího dosaženého vzdělání na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel. 

4.2  Metodologie 

Výše uvedené ukazatelé budou popsány nejprve pro každou zemi zvláště. V první části 

podkapitoly bude popsán vzájemný vliv vždy dvou zvolených ukazatelů v jedné z vybraných 

zemi, přesněji bude srovnán vždy jeden ukazatel lidského kapitálu s ukazatelem 

ekonomického růstu a bude porovnán jejich vzájemný vývoj ve sledovaném období. Jedná se 

tedy o deskriptivní a komparativní analýzu vybraných dat. V závěru této části je pomocí 

korelační analýzy popsána vzájemná závislost vždy mezi jedním z vybraných ukazatelů pro 

lidský kapitál a ukazatelem ekonomického růstu v rámci celého vybraného vzorku zemí. 

Korelační analýza je vypočítána pomocí funkce CORREL v programu Microsoft Excel.     

4.3  Česká republika 

V této části je pozornost věnována vývoji vzdělanostní struktury obyvatelstva 

České republiky a především vztahu vždy jednoho ze tří vybraných ukazatelů jako zástupců 

úrovně lidského kapitálu k ukazateli ekonomického růstu, za který byla vybrána úroveň 

HDP na obyvatele. Prvním ze zmíněných ukazatelů je podíl veřejných výdajů na vzdělávání, 

který reprezentuje přímo investice do lidského kapitálu. Dalším ukazatelem je podíl 

ekonomicky aktivních jedinců s dosaženým terciálním vzděláním na celkové skupině 

ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 25 – 64 let. Posledním ukazatelem je předpokládaná 

délka školní docházky. Konkrétní hodnoty popisovaných ukazatelů obsahuje Příloha č. 1 pro 

Českou republiku. 



34 

 

4.3.1 Vzdělanostní struktura 

Ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva České republiky má značný podíl kategorie 

vyššího sekundárního a postsekundárního neterciálního vzdělání, do které se v této zemí řadí 

zejména střední školy a vyšší odborné školy. Podíl jedinců s ukončeným pouze nižším 

sekundárním vzdělání, tedy základní školou se v čase snižuje. Z vybraných zemí je podíl této 

skupiny nepochybně nejnižší. Naopak podíl obyvatelstva s ukončeným terciálním vzděláním 

ve vybrané časové řadě roste. 

Graf 4.1 Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání v letech 2000 - 2010 (v % z celkem ekonomicky aktivních) - ČR 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky je znázorněna v Grafu 4.1, ve kterém 

je znázorněn vývoj ekonomicky aktivní populace rozdělené podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání jako podílu na celkovém počtu ekonomicky aktivních jedinců v daném roce 

v České republice. Vývoj je zachycen v letech 2000 – 2010. Za ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo jsou pro účely tohoto srovnání považovány osoby ve věku 25 až 64 let. 

Jednotlivé procentní podíly za sledované období zaznamenaly jen mírné změny. Podíl 

ekonomicky aktivního obyvatelstva s dosaženým nejvýše nižším sekundárním vzděláním se 

pohybuje v rozmezí 14 % v roce 2000 a 8 % v roce 2010. Hodnota 14 % je zároveň nejvyšší 

hodnotou a bylo jí dosaženo v letech 2000, 2001 a 2003 a hodnota 8 % je nejnižší 

a zaznamenaná pouze v roce 2010. Vývoj procentuálního podílu této skupiny obyvatelstva je 

tedy postupně klesající. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva s nejvyšším vzděláním, 

které je řazeno do kategorie vyšší sekundární a postsekundární neterciální vzdělání je v celém 

sledovaném období až na malé odchylky konstantní. Pohybuje se v rozmezí 77 %, tato 
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hodnota byla zaznamenána v letech 2004 – 2007 až k nejvyšší hodnotě, kterou je 74 % v roce 

2003. Podíl ekonomicky aktivních jedinců, kteří zdárně ukončili terciální stupeň vzdělání 

pozvolna narůstá. Nejnižší hodnota byla zaregistrována v roce 2000 a to sice 11 % a nejvyšší 

hodnotou je 17 % v posledním sledovaném roce.  

4.3.2 Veřejné výdaje do vzdělání a HDP na obyvatele 

Prvním vztahem popsaným pro Českou republiku je vztah mezi investicemi do vzdělání 

reprezentovanými veřejnými výdaji na vzdělání resp. jejich podílem na HDP a HDP na 

obyvatele v mezinárodních dolarech. Vývoj těchto ukazatelů znázorňuje Graf 4.2. Vývoj 

hodnot HDP na obyvatele je v téměř celém sledovaném období rostoucí. Ve zmíněném grafu 

je znázorněn červeně. Pohybuje se od 17 370 mezinárodních dolarů na osobu v roce 2000 k 

částce 23 722 mezinárodních dolarů v posledním sledovaném roce.  V roce 2009 byl 

zaznamenán mírný pokles, kdy z hodnoty roku 2008, která byla 24 453 mezinárodních dolarů 

na osobu se v roce 2009 HDP na obyvatele propadlo na 23 218 mezinár. dolarů. Oproti tomu 

vývoj podílu veřejných výdajů na vzdělávání na HDP mezi lety 2000 – 2010 kolísal. Nejprve 

rostl od 3,8 % v r. 2000 k 4,3 % v roce 2003, v následujících dvou letech klesal. V roce 2006 

podíl veřejných výdajů na HDP narostl na 4,4 %, což bylo zároveň nejvyšší hodnotou ve 

sledovaném období, v roce 2007 poklesl na 4,1 % a v dalším roce klesl na hodnotu 3,9 %. 

V roce 2009 byl zaznamenán opětovný nárůst na 4,4 %. V posledním sledovaném roce výše 

podílu zmíněného ukazatele na HDP poklesla o 2 p. b. na hodnotu 4,2 %. Trend vývoje obou 

ukazatelů v grafu byl ale po celou dobu souměrně rostoucí. 

Graf 4.2 Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (v % z HDP) a HDP na obyvatele  

v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) – ČR 

Zdroj: The World Bank (2014b), vlastní zpracování  
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4.3.3 Terciální vzdělání a HDP na obyvatele  

Dalším dokumentovaným vztahem dvou ukazatelů pro Českou repliku je vztah podílu 

ekonomicky aktivních jedinců ve věku 25 až 64 let, kteří mají ukončené terciální vzdělání, na 

celkovém počtu ekonomicky aktivních jedinců v tomto věku a HDP na obyvatele. Vývoj 

těchto ukazatelů ve sledovaném období let 2000 až 2012 je zachycen v Grafu 4.3. Hodnoty 

HDP na obyvatele rostly do až roku 2008, po kterém následoval meziroční pokles dokonce 

pod hodnotu roku 2007. V předposledních dvou sledovaných letech HDP na obyvatele 

v mezinárodních dolarech opět rostlo, ale v posledním roce znovu jeho hodnota mírně 

poklesla. Procentuální podíl ekonomicky aktivních jedinců s terciálním vzděláním po celé 

období zachycené ve zmíněném grafu rostl. Od 11,5 % obyvatel s dosaženým terciálním 

vzděláním v roce 2000 až k 19,3 % v roce 2012. Podíl ekonomicky aktivních jedinců 

s terciálním vzděláním se tak za celé období zvýšil téměř o 10 p. b. Oba ukazatele byl ve 

sledovaném období rostoucí, což je patrné i z jednotlivých přímek trendu vývoje daných 

veličin, rozdíl mezi těmito přímkami se dokonce postupně snižoval. 

Graf 4.3 Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25-64 let) s dosaženým 

terciálním vzděláním (v %) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $,  

stálé ceny r. 2005) – ČR 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.3.4 Předpokládaná délka školní docházky a HDP na obyvatele 

Vzhledem k dostupnosti údajů o předpokládané délce školní docházky popisuje  

Graf 4.4 časovou řadu let 2001 až 2012. Z tohoto grafu je patrné, že v České republice 

předpokládaná délka školní docházky po celé sledované období rostla. V prvním roce 

sledování byla ve výšce 16 let a v předposledním i posledním roce činila 18,1 let.  

To znamená, že předpokládána délka vzdělávání českého dítěte ve věku 5 let byla tedy v roce 

2012 o více než 2 roky vyšší než v roce 2001. A nedojde-li ke změně vzdělávacího modelu, 

může se v České republice dnes pětileté dítě vzdělávat přibližně až 18 let, což je odrazem 

součtu délek primárního, sekundárního i terciálního vzdělávání.  HDP na obyvatele v r. 2001 

činilo 17 975 mezinárodních dolarů a jeho hodnoty byly rostoucí až do roku 2009, ve kterém 

se meziročně propadly o více než 1 000 mezinar. dolarů. Do roku 2011 tyto hodnoty opět 

rostly, ale v roce 2012 byl zaznamenán mírný pokles. Trend vývoje obou veličin naznačuje, 

že ve sledovaném období sice obě veličiny rostly, ale jejich vývoj byl odlišný, navíc od roku 

2009 se meziroční růst HDP na obyvatele v České republice zpomalil, což bylo dáno nejspíš 

důsledkem probíhající celosvětové hospodářské krize. 

Graf 4.4 Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele v 

PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - ČR 

Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.4  Rakousko 

Druhou z vybraných zemí je Rakousko. Pro tuto zemi bude také názorně popsána 

vzdělanostní struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva. V této podkapitole bude také 

názorně srovnán vzájemný vztah jednotlivých ukazatelů lidského kapitálu a ukazatele 

ekonomického růstu.  

4.4.1 Vzdělanostní struktura 

Struktura rakouského obyvatelstva rozdělená podle vzdělanosti je shodného typu jako 

v České republice, tzn. v populaci převládá nejvyšší dosažené vzdělání, které spadá do 

kategorií vyšší sekundární a postsekundární neterciální vzdělání, podíl vysokoškolsky 

vzdělaných jedinců v čase roste a naopak podíl obyvatel s pouze základním vzděláním ve 

sledovaném období klesá. Konkrétní hodnoty pro každý graf jsou uvedeny v Příloze č. 2 pro 

Rakousko. 

Graf 4.5 Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání v letech 2000 - 2010 (v % z celkem ekonomicky aktivních) – Rakousko 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

Jak je znázorněno v Grafu 4.5, který zachycuje vývoj podílu ekonomiky aktivního 

obyvatelstva Rakouska podle nejvyššího dosaženého vzdělání, podíl skupiny obyvatelstva 

s vyšším sekundárním a postsekundárním neterciálním vzděláním je o něco nižší než je tomu 

u České republiky, pohybuje se okolo 60 %. Shodně vykazuje také konstantní trend vývoje až 

na drobné odchylky. Hodnoty se pohybují od 62 % v roce 2000 k 64 % zaznamenaným 

v letech 2002 a 2003. Jako kompenzace nižšího podílu jedinců s nejvyšším dosaženým 

vzdělání typu vyšší sekundární a postsekundární neterciální vzdělání je ale u Rakouska podíl 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nižší sekundární vzdělání Vyšší sekundární a postsekundární neterciální vzdělání Terciální vzdělání 



39 

 

ekonomicky aktivního obyvatelstva s terciálním vzděláním a i nižším sekundárním vzděláním 

o něco vyšší. Podíl skupiny s nejvyšším dosaženým nižším sekundárním vzděláním postupně 

klesá a pohybuje v rozmezí 24 % v roce 2000 až 18 % v roce 2010. A naopak podíl 

dosaženého terciálního vzdělání ve sledovaných letech pozvolna roste. Od nejnižší hodnoty 

14 % v prvním sledovaném roce k 19 % v roce 2010. 

4.4.2  Veřejné výdaje do vzdělání a HDP na obyvatele 

Vztah podílu veřejných výdajů na vzdělávání vyjádřený procentem z HDP a HDP na 

obyvatele a vývoj těchto veličin v Rakousku dokumentuje Graf 4.6. Hodnoty HDP na 

obyvatele v mezinárodních dolarech se pohybovaly ve sledovaném období  

od 31 776 mezinárodních dolarů na obyvatele v roce 2000 po 35 201 mezinárodních dolarů na  

obyv. v r. 2010, nejvyšší hodnota byla zaznamenána nikoli v posledním sledovaném roce, ale 

v r. 2008 kdy HDP na obyvatele v Rakousku dosáhlo 36 192 mezinar. dolarů na obyvatele. 

Téměř za celé období let 2000 – 2010 byly hodnoty HDP na obyvatele rostoucí. V roce 2009 

byl ale zaznamenán pokles. Co se týče vývoje veřejných výdajů na vzdělávání v % z HDP, po 

sledované období se vyvíjely nerovnoměrně. V letech 2000-2002 byl jejich podíl konstantní, 

ve výši 5,7%, v následujícím období klesal. Nejnižší hodnota byla za rok 2007, a to 5,3 %. 

Pak následoval nárůst nejprve na 5,5 % v r. 2008 a pak na 6 % v r. 2009. V roce 2010 podíl 

veřejných výdajů na vzdělání na HDP mírně poklesl na 5,9 %. V grafu tedy můžeme vidět, že 

obě veličiny sice ve sledovaném období rostly, ale převážně se vyvíjely rozdílně. Zatímco 

velikost podílu veřejných výdajů na HDP byla konstantní či dokonce klesala, objem HDP na 

obyvatele rostl, a naopak. To je v grafu znázorněno pomocí trendu vývoje daných veličin. 

Graf 4.6 Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (v % z HDP) a HDP na obyvatele  

v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Rakousko 

Zdroj: The World Bank (2014a, b), vlastní zpracování 
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4.4.3 Terciální vzdělání a HDP na obyvatele  

Dále bude pozornost věnována vývoji podílu ekonomicky aktivní populace  

ve věku 25 – 64 let na celkovém počtu ekonomicky aktivních a HDP na obyvatele. Vzájemný 

vývoj zmíněných ukazatelů je zachycen v Grafu 4.7. Vzhledem k dostupnosti údajů  

o podílu ekonomicky aktivních jedinců s dosaženým terciálním vzděláním zahrnuje časová 

řada obsažená v grafu období let 2000 až 2012. Hodnoty HDP na obyvatele v mezinárodních 

dolarech rostly až do roku 2008. V roce 2009 nastal meziroční pokles přibližně na hodnotu 

roku 2006. V posledních třech letech zachycených v daném grafu hodnoty HDP na obyvatele 

opět rostly. Procentuální podíl jedinců s dosaženým terciálním vzděláním v dané věkové 

skupině se za celé sledované období zvýšil téměř o 6 p. b. V roce 2000 mělo ukončené 

terciální vzdělání 14,1 % ekonomicky aktivních obyvatel a do roku 2012 tento podíl vzrostl 

na 20 %. V roce 2004 graf znázorňuje nejvyšší meziroční nárůst hodnot tohoto ukazatele a to 

z hodnoty 15,7 % v r. 2003 o 2,6 p. b na 18,3 % v r. 2004. V roce 2005 následoval mírný 

pokles podílu ekonomicky aktivních jedinců s terciálním vzděláním a hodnota roku 2004 byla 

překonána až v r. 2009, kdy zmíněný podíl dosáhl 19 %.  Přímky trendu vývoje obou 

ukazatelů jsou po sledované období rostoucí, avšak přírůstky hodnot HDP na obyvatele byly 

výraznější a proto je také trend vývoje této veličiny strmější. 

Graf 4.7 Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25 - 64 let) s dosaženým 

terciálním vzděláním (v %) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) 

- Rakousko 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.4.4 Předpokládaná délka školní docházky a HDP na obyvatele 

Posledním vztahem dvou ukazatelů pro Rakousko kterému bude věnována pozornost je 

vývoj předpokládané délky školní docházky a HDP na obyvatele. Vývoj těchto ukazatelů  

a jejich vztah je zachycen v Grafu 4.8. Předpokládaná délka školní docházky se v Rakousku 

pohybovala od 15,6 let v roce 2001 k 17,2 let v roce 2012, což byla zároveň nejvyšší hodnota. 

Můžeme tedy říci, že se zvyšovala po celé sledované období. Hodnoty HDP na obyvatele se 

za sledované období pohybovaly od 31 926 mezinár. dolarů na osobu v roce 2001 k hodnotě 

36 340 mezinár. dolarů na osobu. Vývoj hodnot byl rostoucí do roku 2008. V roce 2009 je 

v grafu zachycen pokles HDP na obyvatele meziročně zhruba o 1 500 mezinárodních dolarů. 

Poté až do roku 2012 hodnoty opět rostly. Trend vývoje obou veličin znázorňuje souběžný 

růst obou veličin, i když reálné hodnoty v některých letech mírně kolísaly.  

Graf 4.8 Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele 

v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Rakousko 

Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.5  Dánsko 

Poslední zemí z vybraného vzorku je Dánsko. V této podkapitole je nastíněn vývoj 

vzdělanostní struktury ekonomicky aktivních obyvatel této země a vzájemný vývoj ukazatelů 

investic do lidského kapitálu a ukazatele ekonomického růstu ve sledovaném období.  

4.5.1 Vzdělanostní struktura 

V Dánsku je skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva podle dosaženého vzdělání 

odlišná než v obou ostatních vybraných zemí. Mezi podíly jednotlivých vzdělanostních 

skupin nejsou tak značné rozdíly, které se navíc v posledních sledovaných letech stále více 

snižují. Shodně s předešlýma dvěma zeměmi sice podíl jedinců s vyšším sekundárním  

a postsekundárním neterciálním vzděláním nejvyšší, avšak „jen“ o něco málo převyšuje 50 %. 

Na první pohled je z Grafu 4.9 patrné, že v Dánsku je značně vyšší podíl jedinců s terciálním 

vzděláním, než je tomu v ostatních dvou vybraných zemích. Konkrétní hodnoty pro všechny 

grafy pro Dánsko jsou uvedeny v Příloze č. 3.  

Graf 4.9 Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání v letech 2000 - 2010 (v % z celkem ekonomicky aktivních) - Dánsko 

Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

Toto ilustruje Graf 4.9, ve kterém je znázorněn vývoj podílu jednotlivých skupin 

ekonomicky aktivního obyvatelstva členěných podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Skupina ekonomicky aktivního obyvatelstva s vyšším sekundárním a postsekundárním 

neterciálním vzděláním zaujímá v Dánsku největší podíl. Ten se pohybuje kolem 50 %, 

konkrétně v r. 2000 to bylo 52 %, avšak ke konci sledovaného období se tento podíl propadl 

ke 40 %, konkrétně 42 % v r. 2010. Podíl skupiny obyvatelstva s dosaženým terciálním 

vzděláním celkově rostl. V roce  2000 od hodnoty 26 % ke 42 % v posledním sledovaném 
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roce. Podíl skupiny s dosaženým nižším sekundárním vzděláním v Dánsku postupně klesal. 

Od 21 % v r. 2000 k 18 % v r. 2006, v roce 2007 došlo naopak k nárůstu o 8 p. b. na hodnotu 

26 %. Od tohoto roku je v grafu vidět opět klesající vývoj podílu této skupiny až na hodnotu 

24 % v r 2010. Zajímavostí je, že hodnota v posledním pozorovaném roce (24 %) je vyšší než 

v prvním (21 %).  

4.5.2 Veřejné výdaje do vzdělání a HDP na obyvatele 

Veřejné výdaje na vzdělávání resp. jejich podíl na HDP a hodnoty HDP na obyvatele 

zachycuje Graf 4.10, který zachycuje i vývoj daných veličin v letech 2000 – 2010. U hodnot 

HDP na obyvatele, které se pohybovaly v rozpětí 31 653 mezinárodních dolarů na obyvatele 

v r. 2000 k nevyšší hodnotě zaznamenané v roce 2007, a to 34 595 mezinárodních dolarů. Do 

roku 2003 docházelo pouze k mírnému nárůstů. Od roku 2003 se ale meziroční přírůstky 

zvýšily, až roku 2007 dosáhlo HDP na obyvatele svého maxima, poté nastal propad. V roce 

2009, kdy za jediný rok byl vyrovnán růst téměř čtyř let, se tento propad zastavil na 

32 018 mezinár. $ na osobu, dále opět rostl. Do roku 2010 vzrostl na částku 32 318. Vývoj 

HDP na obyvatele v Dánsku za sledované období byl značně nerovnoměrný. Výrazný propad 

roku 2008 byl zřejmě způsoben probíhající celosvětovou hospodářskou krizí a jejími 

důsledky. Podíl veřejných výdajů na HDP v r. 2000 dosahoval 8,3 % a do roku 2002 se 

vyvíjel téměř shodně s růstem HDP na osobu. Do roku 2008 klesl na 7,7 %, od tohoto roku 

podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP opět rostl, až na 8,8 % HDP v roce 2010. Obě 

srovnávané hodnoty se až na několik počátečních let a poslední dva sledované roky vyvíjely 

prakticky odlišně. Trend vývoje podílu veřejných výdajů na vzdělání naznačuje téměř 

konstantní vývoj, zatímco přímka trendu vývoje HDP na obyvatele je rostoucí.  

Graf 4.10 Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (% z HDP) a HDP na obyvatele  

v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Dánsko 

Zdroj: The World Bank (2014a, b), vlastní zpracování 
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4.5.3 Terciální vzdělání a HDP na obyvatele  

Vztah mezi podílem ekonomicky aktivních obyvatel, kteří absolvovali a úspěšně ukončili 

terciální vzdělání na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 20 – 64 let  

a HDP na obyvatele v Dánsku je zachycen v Grafu 4.11. HDP na obyvatele v mezinárodních 

dolarech dosáhlo nejvyšší hodnoty v roce 2007, od tohoto roku výrazně kleslo, nejspíš 

následkem celosvětové hospodářské krize, která vzhledem ke znázorněnému vývoji HDP na 

obyvatele zasáhla Dánsko zdá se nejcitelněji ze zmíněných třech zemí. V roce 2009 je z grafu 

patrný opětovný růst HDP na obyvatele, mimo poslední sledovaný rok. Podíl ekonomicky 

aktivních jedinců s dosaženým terciálním vzděláním je v Dánsku nejvyšší ze všech 

tří vybraných zemí, pohybuje se okolo 30 %. Za sledované období vzrostl z 26,2 % v r. 2000 

na 34,8 % v r 2012, tedy o více než 8 p.b.  Mimo rok 2007 kdy došlo k poklesu tohoto 

procentního podílu, po celé období podíl ekonomicky aktivních jedinců s terciálním 

vzděláním rostl. I přes nerovnoměrný vývoj hodnot HDP na obyvatele jsou přímky trendu 

vývoje obou ukazatelů po sledované období souběžně rostoucí.  

Graf 4.11 Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25 - 64 let) s dosaženým 

terciálním vzděláním (v %) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) 

- Dánsko 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.5.4 Předpokládaná délka školní docházky a HDP na obyvatele 

Posledním graf pro Dánsko zachycuje vývoj předpokládané délky školní docházky a HDP 

na obyvatele ve sledovaném období a vztah mezi nimi. V Grafu 4.12 je patrné, že ve vývoji 

obou veličin v rozmezí sledovaných let byly výkyvy. V roce 2001 byla předpokládaná délka 

školní docházky v Dánsku 17,9 let, do roku 2005 vzrostla na 19 let a v rozmezí let  

2004 až 2010 kolísala blízko této hodnoty. V posledním sledovaném roce činila 19,8 let. 

Hodnoty HDP na obyvatele rostly do roku 2007, avšak v průběhu let 2008 a 2009 klesly 

oproti roku 2007 o více než 2 000 mezinárodních dolarů. Do roku 2011 vzrostly na hodnotu 

32 520 mezinárodních dolarů na obyvatele, avšak v následujícím roce následoval mírný 

pokles na 32 291 mezinárodních dolarů na osobu. Trend vývoje naznačuje ve sledovaném 

období růst obou veličin. Vzájemný vývoj růstu zmíněných veličin se ale ve sledovaném čase 

rozcházel, pravděpodobně kvůli značnému poklesu hodnot HDP na obyvatele od roku 2007. 

Graf 4.12 Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele v 

PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Dánsko 

Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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4.6  Korelační analýza  

V další části bude porovnán vývoj již v grafech zachycených ukazatelů ve vybraných 

zemích. Pro všechny tři vybrané země bude vždy srovnán stejný ukazatel úrovně lidského 

kapitálu, jako zástupce investic do vzdělání s ukazatelem ekonomické úrovně, zastoupené 

HDP na obyvatele a vzájemná závislost jejich vývoje ve sledovaném období. Toto srovnání 

bude provedeno pomocí výpočtu korelačního koeficientu. 

4.6.1 Veřejné výdaje na vzdělávání a HDP na obyvatele 

Závislost mezi vývojem podílu veřejných výdajů na vzdělávání vyjádřeným  

procentem z HDP dané země a HDP na obyvatele vybrané země je znázorněna pomocí 

výpočtu korelačního koeficientu (r), ten je vypočítán za celé sledované období let 2000 až 

2010. V Tab. 4 je podíl veřejných výdajů na vzdělání na HDP dané země značen A a pro HDP 

na obyvatele je použito písmeno O. Závislost O - A je tedy předpokladem závislosti mezi 

HDP na obyvatele a procentuálním podílem veřejných výdajů na vzdělávání na HDP. 

Pro vývoj těchto dvou ukazatelů zní stanovena hypotéza takto: 

- Mezi vývojem podílu veřejných výdajů na vzdělávání na celkovém HDP a vývojem 

HDP na obyvatele existuje přímá lineární závislost. 

Tab. 4.1 Korelační koeficient mezi podílem veřejných výdajů na HDP (A) a HDP na 

obyvatele (O) 

Země Závislost r Druh závislosti 

Česká 

republika 
O - A 0,369 

r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- slabá závislost 

Rakousko O - A -0,155 
r < 0 → záporná korelace - nepřímá závislost  

- velmi slabá závislost  

Dánsko O - A -0,780 
r < 0 → záporná korelace - nepřímá závislost  

- vysoká závislost 
Zdroj: The World Bank (2014a, b), vlastní výpočty 

Z hodnot korelačního koeficientu r zachycených v Tab. 4.1 je zřejmé, že kladná korelace 

mezi podílem veřejných výdajů na vzdělávání a HDP na obyvatele byla prokázána pouze pro 

Českou republiku a pro ostatní dva státy, Rakousko a Dánsko byl její výsledek v záporných 

hodnotách. Kladná korelace vyjadřuje přímou závislost mezi oběma proměnnými. Podíl 

veřejných výdajů na vzdělávání na HDP a hodnoty HDP na obyvatele se tedy 

v České republice vyvíjejí podle přímé úměrnosti. Hodnota korelačního koeficientu 

0,369 vypovídá o slabé závislosti mezi oběma proměnnými, což může být ale zapříčiněno 

kolísáním hodnot podílu veřejných výdajů na vzdělání na HDP ve sledovaném období. 
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V Rakousku i Dánsku byl výsledek korelačního koeficientu záporný, což vypovídá  

o nepřímé závislosti daných proměnných. To svědčí o tom, že vývoj mezi oběma danýma 

proměnnýma podléhá nepřímé úměrnosti, podle které pokud se zvýší hodnota jedné proměnné 

tak hodnota druhé proměnné se bude pohybovat opačným směrem a dojde k jejímu snížení. 

Vývoj obou veličin v čase byl tedy opačný. Pro Rakousko vypovídá hodnota korelačního 

koeficientu ve výši - 0,155 o velmi slabé závislosti mezi proměnnými. Korelační koeficient 

pro Dánsko ve výši -0,780 značí vysokou závislost mezi danými proměnnými, jedná se 

o závislost nepřímou. Jak je také patrné z Grafu 4.10, konkrétně na vývoji od roku 2003 do 

roku 2009, se podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP začal snižovat, hodnoty HDP na 

obyvatele rostly a naopak.  

Pomocí výpočtu korelačního koeficientu se tak potvrdila určitá pozitivní závislost ve 

shodném rostoucím vývoji podílu veřejných výdajů na vzdělávání na HDP a HDP jen u České 

republiky. Hypotéza se tak potvrdila jen pro Českou republiku.  

4.6.2 Podíl ekonomicky aktivních s dosaženým terciálním vzděláním  

a HDP na obyvatele 

Dalším ukazatelem jehož vzájemný vztah k HDP na obyvatele bude porovnán v rámci 

všech tří vybraných zemí pomocí výpočtu korelačního koeficientu je podíl ekonomicky 

aktivních jedinců s dosaženým terciálním vzděláním na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel ve věku 25 až 64 let. Tento ukazatel je v Tab. 4.2 značen pomocí 

písmena B a HDP na obyvatele je opět značeno O. Závislost O – B tedy vyjadřuje předpoklad, 

při kterém existuje jistá závislost mezi vývojem HDP na obyvatele a vývojem procentuálního 

podílu ekonomicky aktivních s dosaženým terciálním vzděláním na celkovém počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel v dané zemi. Korelační koeficient je vypočten za období let 

2000 až 2012. 

Pro vývoj těchto dvou ukazatelů byla stanovena hypotéza: 

- Mezi vývojem podílu ekonomicky aktivních jedinců s dosaženým terciálním 

vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivních a vývojem HDP na obyvatele 

existuje přímá lineární závislost. 
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Tab. 4.2 Korelační koeficient mezi podílem ekonomicky aktivních jedinců s dosaženým 

terciálním vzděláním (B) a HDP na obyvatele (O) 

Země Závislost r Druh závislosti 

Česká 

republika 
O - B 0,792 

r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- vysoká závislost 

Rakousko O - B 0,848 
r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- vysoká závislost 

Dánsko O - B 0,359 
r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- slabá závislost 
Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní výpočty 

Z výsledků korelačního koeficientu (r) je patrné, že mezi podílem ekonomicky aktivních 

jedinců s dosaženým terciálním vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivních a HDP 

na obyvatele existuje kladná korelace a tedy i přímá lineární závislost ve všech třech zemích. 

Obě proměnné se tedy v každé zemi vyvíjejí podle přímé úměrnosti. Můžeme tedy říci, 

že mezi vzrůstajícím podílem osob s ukončeným terciálním vzdáním v dané zemi a její 

ekonomickou výkonností vyjádřenou úrovní HDP na obyvatele existuje závislost.  

Pro Českou republiku je hodnota korelačního koeficientu r 0,792, což značí vysokou 

přímou závislost mezi danými veličinami. Pro Rakousko je vypočítaný korelační koeficient 

ještě o něco vyšší, tj. 0,848 a svědčí také o vysoké přímé závislosti daných veličin. Můžeme 

se tedy domnívat, že vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva s dosaženým terciálním 

vzděláním a vývoj HDP na obyvatele bude ve sledovaném období let 2000 – 2012 přibližně 

shodný a rostoucí. Pro Dánsko je hodnota korelačního koeficientu nižší, a to 0,359 což 

vypovídá o slabé přímé závislosti mezi zmíněnými proměnnými. Hypotéza se tedy potvrdila 

pro všechny tři země, i když pro Dánsko je závislost slabší.  

4.6.3 Předpokládaná délka školní docházky a HDP na obyvatele 

Posledním vztahem dokumentovaným pomocí korelační analýzy za všechny tři vybrané 

země je vztah mezi předpokládanou délkou školní docházky a HDP na obyvatele  

a závislost mezi nimi. Předpokládaná délka školní docházky odráží budoucí možný vývoj 

průměrné délky vzdělání za nezměněných podmínek. V Tab. 4.3 je předpokládaná délka 

školní docházky značena jako C a HDP na obyvatele vyjadřuje písmeno O. Pomocí závislosti 

O – C je vyjádřen předpoklad závislosti mezi vývojem HDP na obyvatele vybrané země 

a předpokládanou délkou školní docházky v dané zemi. Korelační koeficient je vypočten pro 

období let 2001 až 2012.  
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Hypotéza pro vývoj těchto dvou zmíněných ukazatelů zní: 

- Mezi vývojem předpokládané délky školní docházky a vývojem HDP na obyvatele 

existuje přímá lineární závislost. 

Tab. 4.3 Korelační koeficient mezi předpokládanou délkou školní docházky (C)  

a HDP na obyvatele (O) 

Země Závislost r Druh závislosti 

Česká 

republika 
O - C 0,917 

r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- velmi vysoká závislost  

Rakousko O - C 0,871 
r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- vysoká závislost  

Dánsko O - C 0,300 
r > 0 → kladná korelace - přímá závislost  

- slabá závislost  
Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní výpočty 

Pro všechny tři vybrané země je výsledek korelačního koeficientu (r) mezi vybranými 

ukazateli kladný a značí tak kladnou korelaci mezi nimi, která vypovídá o jejich přímé 

lineární závislosti. Mezi předpokládanou délkou školní docházky tj. vzdělávání a hodnotou 

HDP na obyvatele tak existuje přímá lineární závislost a zmíněné veličiny se budou vyvíjet 

podle zákonu přímé úměrnosti. Ten říká, že pokud dojde k růstu jedné veličiny, dojde ke 

zvýšení hodnoty i druhé veličiny a naopak.  

Pro Českou republiku je výsledná hodnota koeficientu korelace kladná ve výši 0,917, což 

značí velmi vysokou závislost mezi vývojem předpokládané délky školní docházky a vývojem 

HDP na obyvatele. Pro Rakousko je výsledek korelačního koeficientu 0,871, vyjadřuje tak 

vysokou závislost. Jak bylo už zmíněno, kladné hodnoty korelace značí přímou závislost. 

Za předpokladu platnosti hypotézy o vzájemné lineární závislosti obou proměnných 

vyslovené v předešlém odstavci můžeme říct, že oba srovnávané ukazatele se 

v České republice či v Rakousku budou vyvíjet závisle na sobě.  

Zmíněný vztah platí také pro Dánsko, jen vzájemná závislost mezi oběma proměnnýma je 

slabší. Výsledek korelačního koeficientu ve výši 0,300 totiž pro Dánsko značí slabou závislost 

mezi vybranými ukazateli. Hypotéza se tedy potvrdila pro všechny tři vybrané země, i když 

v rozdílné míře. 
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4.6.4 Shrnutí výsledků korelace 

Vzájemná pozitivní závislost mezi vývojem podílu veřejných výdajů na vzdělávání  

a vývojem HDP na obyvatele se potvrdila jen pro Českou republiku, i když byla slabá. 

Závislost vývoje těchto proměnných v Rakousku a Dánsku byla nepřímá. Stanovená hypotéza 

o přímé lineární závislosti vývoje dvou zvolených ukazatelů se tedy potvrdila jen pro jednu 

zemi z vybraného vzorku. Naopak mezi vývojem podílu ekonomicky aktivních jedinců 

s dosaženým terciálním vzděláním ve věkové skupině 25 – 64 let a vývojem HDP na 

obyvatele byla přímá pozitivní závislost prokázána pro všechny tři vybrané státy. Ve dvou 

z nich, České republice a Rakousku byla tato závislost dokonce vysoká. Hypotéza přímé 

lineární závislosti mezi vývojem investic do vzdělání a ekonomickým růstem byla v podání 

těchto dvou ukazatelů tedy potvrzena. Mezi předpokládanou délkou školní docházky a úrovní 

HDP na obyvatele se přímá pozitivní závislost potvrdila také. Pro Rakousko byla závislost 

mezi těmito dvěma proměnnýma vysoká a pro Českou republiku dokonce velmi vysoká. 

Je tedy možné říci, že i mezi těmito dvěma ukazateli se potvrdila hypotéza o přímé lineární 

závislosti jejich vývoje ve sledovaném období pro všechny tři země.   
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5 Závěr 

 Je známo, že úroveň lidského kapitálu, kterou disponují obyvatelé dané země, ovlivňuje 

i ekonomický růst té zemi. V tomto směru hrají velkou roli také investice do lidského 

kapitálu. Zvyšující se úroveň lidského kapitálu přímo či nepřímo působí na zvýšení 

ekonomického výstupu, což ovlivňuje životní úroveň obyvatel, mimoto působí také na úroveň 

celé společnosti. Vzdělanější lidé mají také vyšší zájem o své zdraví, větší zájem o dění ve 

společnost a svůj potenciál přenášejí také na děti, atd. 

 Pro úroveň lidského kapitálu nehraje roli jen fyzický objem prostředků investovaných 

např. do školství, ale také kvalita zmíněného školství a také motivace s jakou občané 

přistupují ke zvyšování úrovně svého lidského kapitálu. Výsledky některých studií vypovídají 

o tom, že vliv celkových vládních výdajů na vzdělávání není přímý, ale vede 

k ekonomickému růstu nepřímo, tedy prostřednictvím zvýšení kvality vzdělání a ta pak vede 

ke zvýšení poměru zápisů do škol. Touto cestou tedy dojde k ekonomickému růstu a zvýšení 

příjmu na obyvatele. Z rešerše empirické literatury mimo jiné vyplývá, že lidský kapitál hraje 

roli také v dlouhodobém ekonomickém růstu země.  

 Cílem této práce bylo ověření předpokladu o vzájemném vztahu mezi investicemi do 

vzdělávání a ekonomickým růstem dané země. 

 Ve čtvrté kapitole byl zhodnocen vliv lidského kapitálu, potažmo investic do vzdělání na 

ekonomický růst vybraných zemí. Jako vzorek zemí byly vybrány tři evropské země, 

Česká republika, Rakousko a Dánsko. Tyto země jsou ve světovém měřítku řazeny mezi 

vyspělé. Časová řada se pro jednotlivé ukazatele liší v závislosti na dostupnosti vybraných 

ukazatelů, ta je omezena zejména faktem že většina vybraných ukazatelů je zveřejňována 

s časovým zpožděním a tudíž data nejsou dostupná za bezprostředně několik posledních let. 

Nejkratším zkoumaným časovým obdobím je však 10 let.  

 První část této kapitoly byla věnována názornému popisu vzájemného vývoje vybraných 

ukazatelů v daném časovém úseku. Aby mohly být získány komplexnější výsledky, které 

nejsou omezeny jen na jednu část působení investic do lidského kapitálu, byli vybráni tři 

ukazatelé. Za ukazatel lidského kapitálu, resp. investic do něj vložených, byl vybrán podíl 

veřejných výdajů na vzdělávání na HDP dané země, podíl obyvatel s terciálním vzděláním 

a předpokládaná délka školní docházky. Vždy byl srovnáván jeden ze tří ukazatelů jako 

reprezentant lidského kapitálu, resp. investic do vzdělání a ukazatel ekonomického růstu, 

který byl zastoupen úrovní HDP na obyvatele ve vybrané zemi.  
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 V této kapitole byla pozornost věnována také vzdělanostní struktuře ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Česká republika a Rakousko jsou si, co se týče tohoto ukazatele 

podobné, nejvyšší podíl má obyvatelstvo s dosaženým vyšším sekundárním 

a postsekundárním neterciálním vzděláváním, v České republice zastoupené převážně 

středními školami a vyššími odbornými školami. Shodně je u obou zemí také podíl 

obyvatelstva s terciálním vzděláním nejnižší a v čase se zvyšuje. V Dánsku je naopak podíl 

dosaženého terciálního vzdělání u obyvatelstva vyšší než v předešlých dvou zemích a zaujímá 

druhou pozici ze tří možných. Podíl obyvatelstva s nižším sekundárním vzděláním, tedy 

ukončenou pouze základní školou je v této zemi vyšší než ve dvou ostatních. 

 Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání vyjádřený podílem na HDP dané země byl 

nejvyšší u Dánska a to kolem 8 %, u Rakouska se pohyboval kolem 6 % a u České republiky 

kolem 4 % z HDP. U všech tří zemí byl jejich vývoj nerovnoměrný a zaznamenával výkyvy, 

je možné že jsou ale z většiny dány počtem studujících žáku a studentů v daném roce.  

Spojnice trendů přesto u všech vybraných zemí naznačuje rostoucí trend vývoje v daném 

časovém úseku. Podíl obyvatelstva s dosaženým terciálním vzděláním na celkově 

ekonomicky aktivních se vyvíjel vcelku bez větších výkyvů a v čase se u všech zemí 

zvětšoval. V České republice se pohyboval od 11,5 % v prvním roce k 19,3 % v posledním 

roce. V Rakousku od 14,1 % k 20 % a v Dánsku od 26,2 % k 34,8 %. Délka předpokládané 

školní docházky je nejvyšší v Dánsku a ve sledovaném období se pohybovala od necelých 

18 let k cca 20 letům v posledním roce. V Rakousku od cca 15,5 k přibližně 17 letům 

a v České republice od 16 let do cca 18 let. Ve všech sledovaných zemích se za sledované 

období prodlužovala. Největší výkyvy zaznamenávala v Dánsku. Úroveň HDP na obyvatele je 

nejvyšší v Rakousku, následuje Dánsko a pak Česká republika. U všech tří zemí je na vývoji 

HDP na obyvatele viditelný dopad krize.  

 V poslední části čtvrté kapitoly byla pozornost věnována zkoumání závislosti daného 

ukazatele investic do lidského kapitálu a ukazatele ekonomického růstu.  Pro dané dva 

ukazatele byla stanovena hypotéza, jejíž platnost byla potvrzena či vyvrácena výpočtem 

korelačního koeficientu komplexně za celé sledované období u celého vybraného vzorku 

zemí. Pro podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP a HDP na obyvatele byl výsledek 

korelačního koeficientu kladný jen pro Českou republiku. To značí přímou závislost vývoje 

sledovaných veličin, ačkoli slabou. Hypotéza byla tedy pro Českou republiku potvrzena. Pro 

Rakousko a Dánsko byl výsledek záporný, což znamená nepřímou závislost. Hypotéza se pro 

tyto dvě země nepotvrdila a ve sledovaném období se zmíněné dva ukazatele vyvíjely odlišně, 
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resp. zaznamenávaly odlišné výkyvy. Je ale možné že výsledek závislosti obou ukazatelů byl 

zkreslen časovým posunem mezi okamžikem vynaložení veřejných výdajů na vzdělávání 

a okamžikem jejich návratu v podobě nástupu vyučených studentu do zaměstnání, 

tj. okamžikem jejich ekonomické aktivity. Naopak mezi vývojem podílu ekonomicky 

aktivních jedinců s dosaženým terciálním vzděláním a vývojem úrovně HDP na obyvatele 

v dané zemi byla kladná závislost prokázána pro celý vzorek vybraných zemí. Pro 

Českou republiku a Rakousko výsledek dokonce značil vysokou závislost těchto proměnných. 

Hypotéza byla tedy potvrzena pro všechny tři země. U vývoje předpokládané délky školní 

docházky a HDP na obyvatele byly výsledné korelační koeficienty také kladné u všech tří 

zemí, což vypovídá o přímé závislosti. Hypotéza byla tedy také potvrzena pro všechny 

vybrané země. Pro Rakousko byla prokázaná závislost těchto proměnných vysoká a pro 

Českou republiku dokonce velmi vysoká. 

 Na základě zjištěných výsledků je možné říci, že pro vybrané země jistá závislost mezi 

investicemi do lidského kapitálu a ekonomickým růstem dané země existuje, vypovídá o tom 

většina zvolených ukazatelů. Pro tyto vyspělé země má v souvislosti s ekonomickým růstem 

význam zejména prodlužující se předpokládaná délka školního vzdělávání a také podíl 

obyvatel, kteří úspěšně ukončili terciální, tedy vysokoškolské vzdělání. 
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Příloha č. 1 – Česká republika – str. 1 

Tab. 1.1  Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 2000 - 2010  

(v % z celkem ekonomicky aktivních) - ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nižší sekundární vzdělání 14% 14% 12% 14% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 

Vyšší sekundární a postsekundární 

neterciální vzdělání 
75% 75% 76% 74% 77% 77% 77% 77% 76% 76% 75% 

Terciální vzdělání 11% 11% 12% 12% 12% 13% 14% 14% 14% 16% 17% 
Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

 

Tab. 1.2  Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (v % z HDP) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veřejné výdaje na vzdělávání 

(% z HDP) 
3,8 3,9 4,1 4,3 4,2 4,1 4,4 4,1 3,9 4,4 4,2 

HDP na obyvatele (mezinár. $) 17 370 17 975 18 397 19 095 19 995 21 316 22 750 23 915 24 453 23 218 23 722 
Zdroj: The World Bank (2014b), vlastní zpracování 
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Příloha č. 1 – Česká republika – str. 2 

Tab. 1.3  Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25-64 let) s dosaženým terciálním vzděláním (v %)  

a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) – ČR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo s dosaženým 

terciálním vzděláním (v %) 

11,5 11,7 11,9 12,0 12,3 13,1 13,5 13,7 14,5 15,5 16,8 18,2 19,3 

HDP na obyvatele 

(mezinár. $) 
17 370 17 975 18 397 19 095 19 995 21 316 22 750 23 915 24 453 23 218 23 722 24 104 23 824 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 

 

Tab. 1.4  Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - ČR 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

předpokládaná délka školní 

docházky (v letech) 
16,0 16,3 16,6 16,9 17,1 17,1 17,3 17,5 17,6 17,8 18,1 18,1 

HDP na obyvatele  

(mezinár. $) 
17 975 18 397 19 095 19 995 21 316 22 750 23 915 24 453 23 218 23 722 24 104 23 824 

Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 – Rakousko – str. 1 

Tab. 2.1  Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 2000 - 2010  

(v % z celkem ekonomicky aktivních) – Rakousko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nižší sekundární vzdělání 24% 23% 22% 21% 20% 19% 20% 20% 19% 18% 18% 

Vyšší sekundární 

a postsekundární neterciální 

vzdělání 

62% 63% 64% 64% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Terciální vzdělání 14% 14% 15% 15% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 
Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

 

Tab. 2.2  Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (v % z HDP) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinar. dolarech, 

stálé ceny r. 2005) - Rakousko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veřejné výdaje na vzdělávání 

(% z HDP) 
5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,5 6,0 5,9 

HDP na obyvatele (mezinár. $) 31 776 31 926 32 307 32 429 33 063 33 626 34 688 35 835 36 192 34 691 35 201 
Zdroj: The World Bank (2014a, b), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 – Rakousko – str. 2 

Tab. 2.3  Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25 - 64 let) s dosaženým terciálním vzděláním (v %)  

a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Rakousko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo s dosaženým 

terciálním vzděláním  (v %) 

14,1 14,8 15,7 15,7 18,3 17,8 17,6 17,6 18,1 19,0 19,3 19,3 20,0 

HDP na obyvatele 

(mezinár. $) 
31 776 31 926 32 307 32 429 33 063 33 626 34 688 35 835 36 192 34 691 35 201 36 128 36 340 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 

 

Tab. 2.4  Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $,  

stálé ceny r. 2005) - Rakousko 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Předpokládaná délka školní 

docházky (počet let) 
15,6 15,9 16,0 16,2 16,3 16,5 16,4 16,6 16,8 17,1 17,1 17,2 

HDP na obyvatele  

(mezinár. $) 31 926 32 307 32 429 33 063 33 626 34 688 35 835 36 192 34 691 35 201 36 128 36 340 
Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Dánsko – str. 1 

Tab. 3.1  Podíl ekonomicky aktivní populace (25-64 let) podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 2000 - 2010  

(v % z celkem ekonomicky aktivních) - Dánsko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nižší sekundární vzdělání 21% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 26% 26% 25% 24% 

Vyšší sekundární 

a postsekundární neterciální 

vzdělání 

52% 52% 52% 49% 48% 47% 47% 43% 42% 42% 42% 

Terciální vzdělání 26% 28% 30% 32% 33% 34% 35% 31% 31% 32% 33% 
Zdroj: OECD (2012), vlastní zpracování 

 

Tab. 3.2  Vývoj veřejných výdajů na vzdělávání (% z HDP) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. dolarech,  

stálé ceny r. 2005) - Dánsko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veřejné výdaje na 

vzdělávání (% z HDP) 
8,3 8,4 8,4 8,3 8,4 8,3 8,0 7,8 7,7 8,7 8,8 

HDP na obyvatele  

(mezinár. $) 
31 653 31 762 31 808 31 843 32 490 33 193 34 207 34 595 34 123 32 018 32 318 

Zdroj: The World Bank (2014a, b), vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Dánsko – str. 2 

Tab. 3.3  Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (25 - 64 let) s dosaženým terciálním vzděláním (v %) a HDP na obyvatele v 

PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Dánsko 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo s dosaženým 

terciálním vzděláním (v %) 

26,2 28,4 29,6 31,9 32,9 33,5 34,7 30,9 31,4 32,4 33,3 33,7 34,8 

HDP na obyvatele  

(mezinár. $) 
31 653 31 762 31 808 31 843 32 490 33 193 34 207 34 595 34 123 32 018 32 318 32 520 32 291 

Zdroj: Eurostat (2014), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 

 

Tab. 3.4  Vývoj předpokládané délky školní docházky (v letech) a HDP na obyvatele v PPP (v mezinár. $, stálé ceny r. 2005) - Dánsko 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Předpokládaná délka 

školní docházky 

(počet let) 

17,9 18,0 18,2 18,9 19,0 18,9 19,0 18,8 18,8 19,2 19,6 19,8 

HDP na obyvatele 

(mezinár. $) 
31 762 31 808 31 843 32 490 33 193 34 207 34 595 34 123 32 018 32 318 32 520 32 291 

Zdroj: Eurostat (2013), The World Bank (2014a), vlastní zpracování 

 


