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Abstrakt 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá problematikou lidského kapitálu a jeho 

měření na makroekonomické úrovni. Cílem práce je sestavení modelu lidského kapitálu 

na bázi multikriteriálního hodnocení variant a jeho využití pro komparaci úrovně 

lidského kapitálu ve vybraných členských zemích EU. Vypočtený ukazatel vedle 

dosaženého vzdělání, kterým bývá úroveň lidského kapitálu často aproximována, 

zohledňuje také úroveň sociálního kapitálu a zdravotního stavu pracovní síly. Výsledky 

ukázaly, že nejvyšší úrovně lidského kapitálu dosahují Dánsko, Nizozemí, Německo, 

Švédsko, Finsko, Belgie či Spojené království. Nejnižší úroveň lidského kapitálu pak 

vykazují Portugalsko, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko. Česká 

republika patří k zemím spíše podprůměrným, přičemž v porovnání s úspěšnějšími 

sledovanými ekonomikami zaostává především v oblasti sociálního kapitálu. Dalším 

zjištěním je, že multikriteriální ukazatel lidského kapitálu je na 1% hladině významnosti 

z více než 80 % pozitivně korelován s produktivitou práce. Tento výsledek naznačuje, 

že se jedná o vhodný ukazatel pro měření úrovně lidského kapitálu, který může být 

použit v dalším výzkumu, např. v modelech dlouhodobého ekonomického růstu. 

  



 

Abstract 

The doctoral thesis
1
 deals with the issue of human capital and its measurement at the 

macroeconomic level. The goal of the work is to set up a model of human capital based 

on multicriteria evaluation of alternatives and its use for comparing the level of human 

capital in selected EU member countries. Calculated indicator also reflects the level of 

social capital and health of workforce besides educational attainment which is often 

used for the human capital level approximation. The results showed the highest level of 

human capital in Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, Finland, Belgium and 

United Kingdom. The lowest level of human capital was calculated for Portugal, Latvia, 

Romania, Bulgaria, Hungary and Poland. The Czech Republic belongs to the countries 

rather below average, while, in comparison with more successful economies, it 

especially lags in the area of social capital. Another finding is that multicriteria 

indicator of human capital is more than 80% positively correlated with labor 

productivity at 1% significance level. This result indicates that it is a suitable indicator 

for measuring the level of human capital and can be used in further research, e.g. in 

long-term economic growth models.  

                                                 
1
 Comparison of EU Countries Level of Human Capital Using Multicriteria Evaluation Model 
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Úvod 

Problematikou lidského kapitálu se ekonomové začali podrobněji zabývat v 60. letech 

20. století. V 80. letech se pak dostal do popředí zájmu především v souvislosti 

s rozpracováním endogenních teorií růstu. Na úrovni Evropské unie začala být potřeba 

intenzivního zvyšování investic do lidského kapitálu zdůrazňována s přijetím Evropské 

strategie zaměstnanosti v roce 2000. Ta se stala součástí Lisabonské strategie, jejímž 

cílem bylo zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti EU v porovnání s USA 

a Japonskem. EU se měla stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou 

schopnou udržitelného růstu, která bude dbát o zvyšování počtu pracovních míst 

a o sociální soudržnost. Za jeden z hlavních nástrojů pro dosažení těchto cílů byly 

pokládány investice do vzdělávání a podpora celoživotního přístupu k práci. Vzdělaná 

a kvalifikovaná pracovní síla, schopná se neustále přizpůsobovat měnícím se potřebám 

trhu práce, technologickým změnám a inovacím, byla považována za základní 

předpoklad pro budování a následné fungování znalostní společnosti. 

Lisabonská strategie se však nesetkala s příliš velkým úspěchem. Ukázalo se, že dílčí 

cíle, jichž mělo být dosaženo do konce roku 2010, byly nastaveny příliš optimisticky. 

Jejich dosažení navíc bránila nedostatečná koordinace národních politik zaměstnanosti, 

protichůdné zájmy a nízká motivace jednotlivých členských zemí. Nelze opomenout ani 

vliv hospodářské krize, se kterou se EU potýkala ke konci vytýčeného období. 

Strategický dokument EU pro následující desetiletí s názvem Evropa 2020 má za cíl 

učinit z EU inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující 

vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Jednou z hlavních 

priorit je zde tzv. inteligentní růst, který je chápán jako rozvoj ekonomiky založené na 

znalostech a inovacích. EU tak chce i v příštích deseti letech usilovat o zajištění 

účinných investic do systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (od 

předškolní po vysokoškolskou), především pak investic soukromých, neboť právě 

investice do vzdělávání a akumulace lidského kapitálu jsou stále považovány za jeden 

z hlavních zdrojů hospodářského růstu. 

Evropská strategie zaměstnanosti v současnosti zdůrazňuje přijímání opatření, která 

jsou v souladu s tzv. flexicurity. Jedná se o koncept politiky zaměstnanosti, který vznikl 



8 

v Nizozemí a dodnes je s velkými úspěchy využíván především v Dánsku, případně 

v určitých modifikacích ve Velké Británii, Irsku nebo v Rakousku. Tento přístup v sobě 

pojí aktivní politiku zaměstnanosti zaměřenou na růst flexibility a mobility pracovních 

sil s relativně štědrou, avšak velice striktní, pasivní politikou zaměstnanosti založenou 

na vzájemném vztahu práv a povinností nezaměstnaných. Jeho cílem je zachování 

sociálního statusu osob při ztrátě zaměstnání, jejich motivace a snadný a brzký návrat 

do pracovního života. Tím také do značné míry redukuje sociální dopady 

nezaměstnanosti a náklady plynoucí z jejich řešení. 

Je však nasnadě, že úspěšnost politiky zaměstnanosti výše uvedených zemí není 

výsledkem „pouhých“ investic do vzdělávání (viz např. Keller, Tvrdý, 2008). Ukazuje 

se, že úspěšná adopce konceptu flexicurity je spojená se splněním řady dalších 

předpokladů, ke kterým sice patří vysoká úroveň vzdělanosti, avšak v podobě vysokého 

podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na ekonomicky aktivním obyvatelstvu
2
, 

kteří jsou navíc ochotni se dále vzdělávat po celý život. Životní strategie vysokoškoláků 

je zaměřená na sociální status (Katrňák, 2004), a jsou tak motivováni k tomu si jej 

udržet. Celoživotní přístup ke vzdělání pak zajišťuje vyšší adaptabilitu a flexibilitu 

pracovní síly. Velice důležitá je zde vysoká úroveň sociálního kapitálu, která podstatně 

snižuje riziko morálního hazardu plynoucí ze štědrosti sociálního systému, jež je při 

uplatňování flexicurity zachována. Důvěra mezi sociálními partnery je pak nutným 

předpokladem pro úspěšné jednání tripartity apod. 

Jinými slovy, vyšší produktivitu evropské pracovní síly nezajistí pouze vyšší 

vzdělanost, ale souhra několika různých faktorů. Také lidský kapitál jako hlavní 

determinanta produktivity práce je pak výsledkem působení většího počtu různých 

faktorů, nikoliv pouze vzdělání a praxe získané v zaměstnání, jak bývá často 

zjednodušováno. Jeho aproximace ukazateli, jako jsou podíl alespoň středoškolsky 

vzdělaných obyvatel či podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na celkové pracovní 

síle, tak nemusí být vhodná a dostačující např. pro potřeby růstových modelů. 

Cílem dizertační práce je sestavení modelu lidského kapitálu na bázi multikriteriálního 

hodnocení variant a jeho využití pro komparaci úrovně lidského kapitálu ve vybraných 

členských zemích EU. 

                                                 
2
 Nikoliv tedy podíl osob s vyšším sekundárním vzděláním (dle klasifikace ISCED), který bývá nejčastěji 

využíván jako indikátor úrovně lidského kapitálu. 



9 

Tento cíl je v práci naplněn propojením současných poznatků ekonomické 

a sociologické teorie v oblasti produktivity práce a jejích determinant na 

makroekonomické, resp. makrosociální úrovni. To vyústí v zohlednění veškerých 

relevantních komponent lidského kapitálu a jeho definici. Právě v interdisciplinárním 

přístupu k chápání pojmu lidský kapitál je možné spatřovat jeden z hlavních přínosů 

předkládané práce. 

Dizertační práce je rozčleněna do pěti stěžejních kapitol včetně úvodu a závěru. První 

kapitola, následující po úvodu, je zaměřena na shrnutí dosavadních teoretických 

přístupů k problematice lidského, sociálního, příp. dalších relevantních forem kapitálu 

a závěrů empirických prací z této oblasti. Jsou zde podrobně vymezeny jednotlivé 

komponenty lidského kapitálu v jeho komplexním pojetí. 

Náplní druhé kapitoly práce je verifikace vlivu vymezených komponent lidského 

kapitálu na jeho úroveň, resp. ověřování platnosti hypotézy o vlivu těchto komponent na 

produktivitu práce sledovaných zemí. 

Ve třetí kapitole práce je provedena vlastní komparace úrovně lidského kapitálu 

jednotlivých členských zemí EU. Výstupem této části je především stanovení pořadí 

sledovaných zemí s ohledem na úroveň lidského kapitálu a diskuze možného využití 

vypočteného ukazatele lidského kapitálu. 

V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky provedené komparace, se 

speciálním zřetelem na postavení České republiky v rámci EU. Dále jsou zde, 

s ohledem na zjištění vyplývající z předcházejících částí práce, diskutována možná 

opatření politiky zaměstnanosti ČR v oblasti investic do lidského kapitálu. 

V předkládané práci jsou využity zejména kvantitativní metody ekonomické analýzy. 

Jde především o metody statistické a ekonometrické. Předně bude využita 

ekonometrická regresní analýza, která bude mít podobu panelové regrese. 

Panelová regrese má, ve srovnání s využitím časových řad nebo průřezových regresí, 

výhodu v tom, že zachycuje podstatně větší množství vazeb mezi proměnnými 

a využívá více stupňů volnosti. V rámci tohoto typu regrese jsou provedeny všechny 

běžné ekonometrické a statistické testy, tak jak je popisují např. Wooldridge (2009) 

nebo Baltagi (2005). 
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Hlavním datovým zdrojem je databáze pocházející z rozsáhlého sociologického šetření 

European Social Survey. Jedná se o výzkum prováděný ve vybraných evropských 

zemích s dvouletou periodicitou od roku 2002. Dalším využitým zdrojem dat jsou 

především statistiky Eurostatu. 

Stěžejní metodou, která je v předkládané práci využita, je metoda multikriteriálního 

hodnocení variant. Standardně bývá používána jako jedna z metod manažerského 

rozhodování. Její použití však mimo jiné umožňuje práci s kvalitativními proměnnými, 

která je v případě měření lidského kapitálu žádoucí. Pro sestavení modelu lidského 

kapitálu a následnou komparaci jeho hodnoty v jednotlivých zemích EU bude použit 

vhodný software. Jedná se o programy Expert Choice a Super Decisions, které pro 

potřeby multikriteriálního hodnocení variant využívají konkrétně metody analytického 

hierarchického a síťového procesu. Tyto metody jsou blíže popsány ve třetí kapitole 

práce. 
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1 Lidský kapitál v ekonomické teorii a praxi 

Vlivem znalostí, dovedností, sociálních vazeb či zdraví, dnes souhrnně označovaných 

jako „lidský kapitál“, na produktivitu jedince a ekonomický růst se zabývali již Adam 

Smith, John S. Mill, Johann H. von Thünen nebo Alfred Marshall. Podrobnějšího 

rozpracování se však tomuto konceptu dostalo až v dílech ekonomů Chicagské školy, 

především Theodora Schultze a Garyho Beckera (Schultz, 1961; Becker, 1962), kteří na 

teorii lidského kapitálu aplikovali analýzu výnosů a nákladů. Výdaje vynaložené na 

vzdělání či zdraví nechápali jako výdaje spotřební, ale jako investici, od níž racionálně 

se rozhodující jedinci očekávají budoucí výnos, především v podobě zvýšeného 

výdělku. Lidský kapitál je pak možné skutečně chápat jako „kapitál“. Teorii investic do 

lidského kapitálu se věnuje následující podkapitola. 

1.1 Investice do lidského kapitálu 

Jak uvádí Schultz (1961), přestože je z morálního hlediska pro svobodné lidské bytosti 

obtížné chápat samy sebe jako určitou formu produktivního kapitálu, jsou důležitou 

součástí bohatství národů. Investováním do sebe samých lidé rozšiřují možnosti pro svá 

rozhodnutí a lze jej chápat jako jeden z prostředků zvyšování úrovně individuálního 

bohatství i bohatství národních ekonomik. Schultz (1961:8) definuje lidský kapitál jako 

„dovednosti, znalosti a podobné atributy, které ovlivňují lidskou schopnost produktivní 

práce“. Vzhledem k tomu, že výdaje vynaložené na zvýšení takových schopností 

zvyšují také produktivitu práce, mají dle Schultze investice do lidského kapitálu 

pozitivní míru výnosu (byť připouští, že měření výše těchto výdajů může být značně 

obtížné např. z důvodu omezených možností jejich oddělení od výdajů spotřebních). 

1.1.1 Investice do vzdělání 

Jednotlivci se tedy rozhodují, zda investovat do svého vzdělání, a zvýšit tak svou 

produktivitu. V případě, že se rozhodnou investici uskutečnit, očekávají v budoucnu 

odpovídající nárůst mzdy, který je hlavním výnosem investice. Výnosy však mohou mít 

rovněž nepeněžní povahu (prestiž zaměstnání, společenské postavení, pracovní 
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prostředí apod., viz Becker, 1993). Náklady investic do vzdělání pak zahrnují 

především:
3
 

 přímé náklady spojené se vzděláváním, vynaložené např. na nákup knih 

a dalších učebních pomůcek či na dojíždění do školy, 

 náklady obětované příležitosti v podobě ušlé mzdy během studia, 

 psychické náklady, které jsou spojené např. s náročností studia. 

Vzhledem k tomu, že náklady a výnosy mají v čase různou hodnotu, je nutné je pro 

jejich porovnání vyjádřit současnou hodnotu budoucích příjmů (PV): 

   
  

   
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

  

(   ) 
, (1.1) 

kde B je očekávaný výnos z investice do lidského kapitálu v příslušném roce T a r je 

aktuální tržní úroková míra, za kterou by si příslušný subjekt mohl vypůjčit prostředky 

na investici. Čím nižší je tato úroková míra, tím vyšší je váha očekávaných budoucích 

výnosů.
4
 

Kritérium pro rozhodování o investici do lidského kapitálu je pak možné vyjádřit jako: 

  

   
 

  

(   ) 
   

  

(   ) 
  , (1.2) 

kde C je výše nákladů spojených s investicí.
5
 Jedinec maximalizující užitek investuje do 

lidského kapitálu, dokud se současná hodnota budoucích výnosů nerovná nákladům. Pro 

nalezení této rovnosti je možné použít např. metodu čisté současné hodnoty nebo 

metodu vnitřního výnosového procenta. 

Obrázek (1.1) ukazuje optimální úroveň lidského kapitálu (HC*) jedince 

maximalizujícího užitek. Toto optimum nastává v bodě, kde se mezní náklady (MC) 

investice do lidského kapitálu rovnají mezním výnosům (MB). Mezní náklady, tedy 

náklady vynaložené na dodatečný rok studia, se přitom předpokládají konstantní, 

                                                 
3
 Ehrenberg, Smith (2009). 

4
 Viz např. Filer, Hamermesh, Rees (1996). Ve skutečnosti se však zřejmě bude jednat spíše o určitou 

diskontní míru, která vyjadřuje mezičasové preference investujícího subjektu k okamžiku rozhodnutí 

o investici. 

5
 Za předpokladu, že tyto náklady jsou vynaloženy jednorázově v prvním období. 
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zatímco mezní výnosy jsou klesající, neboť každý dodatečný rok studia znamená 

zkrácení období, po které budou získávány. Jedinci, pro které je studium náročné, 

budou mít mezní náklady vyšší (MC´), jejich optimum bude na nižší úrovni (HC´), 

a tedy budou do lidského kapitálu investovat méně. Stejně tak by tomu bylo v případě 

jedinců, kteří očekávají nižší budoucí výnosy investice do lidského kapitálu.
6
 

Obr. (1.1): Optimální úroveň lidského kapitálu 

 

Zdroj: Ehrenberg, Smith (2009), vlastní úprava 

Z výše uvedeného vychází také následující model znázorňující tzv. mzdově-věkové 

křivky (obr. (2.1)). 

Obr. (1.2): Mzdově-věkové křivky 

 

Zdroj: Ehrenberg, Smith (2009), vlastní úprava 

                                                 
6
 Tamtéž. 
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Křivka X ukazuje příjmy jedince, který se rozhodne hned po ukončení střední školy 

vstoupit na trh práce a získá zaměstnání. Naproti tomu křivka Y ukazuje příjmy jedince, 

který se rozhodne pokračovat ve studiu např. na vysoké škole po dobu dalších pěti let. 

Plocha A pak ukazuje alternativní náklady vzdělání a plocha B přímé náklady vzdělání, 

které musí vysokoškolák vynaložit v průběhu svého studia. Po absolvování vysoké 

školy mohou být příjmy jedince krátkodobě stále nižší než příjmy pracujícího 

středoškoláka, a to především z důvodu chybějící praxe v zaměstnání. Po určité době 

však příjmy vysokoškoláka převýší příjmy absolventa střední školy. Tento rozdíl 

znázorňuje plocha C. 

Podle Ehrenberga a Smitha (2009) existuje několik faktorů, které ovlivňují rozhodování 

absolventů středních škol o tom, zda budou ve studiu pokračovat, nebo vstoupí na trh 

práce. Jedná se o: 

 časové preference, 

 věk, 

 náklady, 

 rozdíl v příjmech. 

Lidé, kteří jsou orientovaní více na přítomnost, mají velice vysokou diskontní míru (viz 

rovnice (1.1)). Současná hodnota jejich budoucích příjmů je tedy relativně nízká a do 

vyššího vzdělání budou ochotni investovat méně, než lidé orientovaní spíš na 

budoucnost. Současná hodnota budoucích příjmů je také vyšší v případě mladých lidí, 

pro něž existuje delší časový horizont pro čerpání budoucích výnosů. Dalším 

rozhodujícím faktorem jsou přirozeně náklady spojené se vzděláním, především 

náklady psychické spojené s náročností studia, kdy při jejich růstu dochází k poklesu 

čisté současné hodnoty budoucích výnosů.
7
 Posledním z faktorů je rozdíl mezi 

průměrnými příjmy absolventů středních a vysokých škol. Vzhledem k nejistotě, která 

budoucí příjmy obklopuje, však při rozhodování o investici do vzdělání záleží spíše na 

subjektivním očekávání výše budoucího příjmu. 

Investice do lidského vzdělávání však nepřináší výnosy pouze pro daného jednotlivce. 

V případě, že dojde ke zvýšení jeho produktivity, dochází také ke zvýšení produktivity 

                                                 
7
 Čistá současná hodnota je dána rozdílem mezi současnou hodnotou budoucích výnosů a současnými 

náklady. 
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celé společnosti. Vedle toho však může dojít také ke zvýšení produktivity 

spolupracovníků původního jedince, pakliže jim bude schopen např. lépe vysvětlit 

pracovní postupy. Investice do vzdělávání tak mohou vést ke vzniku pozitivních 

externalit, kdy společenské výnosy převyšují výnosy soukromé.
8
 

1.1.2 Signální funkce vzdělání 

Dle některých autorů
9
 však nemusí vzdělání samo o sobě přímo zvyšovat produktivitu 

jedince ani společnosti, ale může být „pouhým“ signálem pro zaměstnavatele o lepších 

schopnostech a dovednostech potencionálního pracovníka v porovnání s těmi, kteří 

dosáhli nižšího vzdělání. Jinými slovy, ten uchazeč o zaměstnání, který získal např. 

vysokoškolský diplom, je zřejmě schopnější, a tedy bude zřejmě také produktivnější, 

než uchazeč, který vysokoškolský diplom z nějakého důvodu nezískal. V případě 

neexistence nákladů na vzdělání by tak všichni potencionální pracovníci usilovali 

o získání takového signálu v podobě vyššího ukončeného studia. Jak bylo již výše 

naznačeno, minimálně psychické náklady studia jsou však pro různé jedince značně 

rozdílné. Schopnější jedinci tak mohou dosáhnout určitého stupně studia s nižšími 

náklady než ti méně schopní. Pouze jsou-li ti, kteří dosáhnou vyššího stupně studia 

zároveň produktivnější, může být dosažené vzdělání vhodným signálem pro 

zaměstnavatele. 

Obrázek (1.3) ukazuje situaci dvou rozdílně produktivních jedinců, kdy první z nich je 

schopen dosáhnout vyššího stupně vzdělání, které přináší vyšší současnou hodnotu 

budoucích příjmů (PVE2) s náklady (C), zatímco druhý, produktivnější jedinec, dosáhne 

těchto příjmů s náklady na vzdělání ve výši (C/2). Budou-li se rozhodovat, zda 

investovat do vyššího stupně vzdělání, či nikoliv, bude každý z nich usilovat o to, aby 

rozdíl mezi náklady na dosažení vyššího stupně vzdělání a současnou hodnotou 

budoucích příjmů byl maximální. Pro méně produktivního jedince je však v případě 

vyššího stupně vzdělání tento rozdíl (B - D) menší, než rozdíl v případě neuskutečnění 

investice a ponechání si nižšího stupně vzdělání (A – 0). Pouze pro produktivnějšího 

jedince je rozdíl mezi náklady a současnou hodnotou budoucích příjmů (B – F) 

maximalizován při dosažení vyššího stupně vzdělání, které pak signalizuje 

potenciálnímu zaměstnavateli vyšší produktivitu. 

                                                 
8
 Viz např. Cahuc, Zylberberg (2004). 

9
 Viz např. Spence (1973). 
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Obr. (1.3): Signální funkce vzdělání 

 

Zdroj: Ehrenberg, Smith (2009), vlastní úprava 

1.1.3 Investice do pracovního výcviku 

Investice do lidského kapitálu však nemají pouze podobu investic do vzdělávání, jak 

bylo již naznačeno výše. Vedle tohoto typu investic jsou dále významnými především 

investice do výcviku na pracovišti. Podle Mincera (1962) tvoří nakumulované investice 

do pracovního výcviku až 50 % zásoby lidského kapitálu jedince. 

Jak uvádí Becker (1993), v případě investic do pracovního výcviku je nutné rozlišovat 

mezi výcvikem obecným a specifickým. Zatímco obecný výcvik může pracovník využít 

v celé řadě profesí (zahrnuje zejména měkké kompetence, ovládání cizího jazyka, práci 

s textovým editorem apod.), specifický výcvik zahrnuje takové dovednosti a znalosti, 

které jsou specifické pro konkrétního zaměstnavatele (např. podrobné znalosti 

o nabízených produktech, práce s určitým software). 

Za předpokladu, že určitý pracovník je zaměstnáván po dobu dvou po sobě jdoucích 

období, maximalizuje zaměstnávající firma zisk v bodě, kdy:
10

 

    
   

   
      

    

   
, (1.3) 

kde TC1 jsou celkové náklady na zaměstnání pracovníka v prvním období, TC2 celkové 

náklady na zaměstnání pracovníka ve druhém období, VMP1 hodnota mezního produktu 

                                                 
10

 Borjas (2009). 
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pracovníka v prvním období a VMP2 hodnota mezního produktu pracovníka ve druhém 

období, r je úroková míra. 

Absolvuje-li pracovník výcvik pouze v prvním období, budou se celkové náklady na 

jeho zaměstnání rovnat součtu jeho mzdy (w1) a nákladů na výcvik (H). V následujícím 

období se bude jednat pouze o mzdu (w2). Po dosazení do rovnice (1.3) firma 

maximalizuje zisk v bodě, kdy: 

     
  

   
      

    

   
. (1.4) 

Otázkou však dále zůstává, zda náklady na výcvik ponese pracovník nebo firma. 

V případě, že se bude jednat o obecný výcvik, dojde ke zvýšení produktivity pracovníka 

ve všech firmách. Ostatní firmy však neponesou náklady na výcvik (H) a budou tak 

ochotny nabízet pracovníkovi po absolvování výcviku vyšší mzdu na úrovni (VMP2). 

Firma, která výcvik poskytla, tak bude nucena buďto nést riziko ztráty pracovníka, nebo 

mu platit mzdu, kterou nabízí konkurence. Tak by ale nerealizovala požadovaný zisk, 

a proto bude ochotna poskytovat obecný výcvik pouze v případě, že pracovník jeho 

náklady ponese sám tak, že v prvním období dostane pouze mzdu sníženou o náklady na 

pracovní trénink. V dalším období již dostane mzdu na úrovni (VMP2). Rovnici (1.4) je 

pak možné zjednodušit na následující tvar: 

         . (1.5) 

Jiná situace však nastává v případě, že firma svému pracovníkovi poskytne výcvik 

specifický. Jeho produktivita tak poroste pouze v této firmě, která mu pak může nabízet 

nižší mzdu než (VMP2). Aby však pracovníka neztratila dříve, než budou náklady jeho 

výcviku uhrazeny, bude zároveň ochotna nabídnout mu mzdu na úrovni vyšší než 

(VMP1) (kterou nabízí konkurence). Náklady a výnosy výcviku pak budou sdílet obě 

strany. Pro mzdu po absolvování specifického výcviku (w2) tedy bude platit, že: 

            . (1.6) 

Podle Borjase (2009) firmy přirozeně upřednostňují investice do specifického výcviku 

svých zaměstnanců, kteří se na nich částečně podílejí svou ochotou akceptovat nižší 

mzdu, než by odpovídalo jejich zvýšené produktivitě. Tato mzda je však stále vyšší, než 
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jim nabízí konkurence, což může vést k tomu, že zaměstnanci setrvávají po dlouhou 

dobu či po celý pracovní život u jedné firmy. 

Bez ohledu na to, zda se jedná o obecný či specifický výcvik, však ponese vždy část 

nákladů na výcvik pracovník, přičemž očekává zvýšení svých příjmů v budoucnu. 

Současná hodnota všech budoucích příjmů je tím vyšší, čím delší je časové období po 

absolvování výcviku. Lze tedy předpokládat, že ochota absolvovat výcvik, podílet se na 

jeho nákladech, a akceptovat tak nižší mzdu se bude snižovat s věkem. Z toho důvodu je 

také tvar mzdově-věkových křivek znázorněných na obrázku (1.2) konkávní. 

1.2 Lidský kapitál v ekonomické teorii 

Přestože původní pojetí lidského kapitálu Theodora Schultze zahrnovalo vedle různých 

forem vzdělávání a pracovního výcviku také zdraví či migraci pracovní síly
11

, je obecně 

v ekonomické teorii lidský kapitál obvykle chápán „pouze“ jako výsledek formálního 

vzdělání a praxe získané v zaměstnání
12

. Jako takový určuje hodnotu člověka především 

na trhu práce, tedy jeho produktivitu. Za předpokladu, že vyšší produktivita práce je 

ohodnocena vyšší mzdou, je pak právě určitá výše mzdy stěžejním výnosem investic do 

lidského kapitálu, jak bylo již uvedeno výše. Teorie lidského kapitálu se tak stala 

základním východiskem pro modely vysvětlující determinaci mezd, rozdíly ve mzdách, 

rozsah mzdové diskriminace apod., a využívá se tedy především v mikroekonomické 

rovině. Závěry mikroekonomických studií a jejich pochopení jsou však nezbytným 

předpokladem pro studium problematiky lidského kapitálu na makroekonomické 

úrovni. 

Následující podkapitoly se tak věnují teorii lidského kapitálu v obou rovinách, přičemž 

lidský kapitál zde není chápán pouze jako výsledek vzdělání a praxe získané 

v zaměstnání, ale poněkud šířeji tak, aby zahrnoval také další součásti lidských bytostí, 

které mohou mít vliv na produktivitu práce. Těmi jsou především sociální kapitál, 

kulturní kapitál a lidské zdraví. 

                                                 
11

 Viz Schultz (1961). 

12
 Viz např. Samuelson, Nordhaus (1995). 



19 

1.2.1 Lidský kapitál na mikroekonomické úrovni 

Jak bylo již uvedeno, v mikroekonomické rovině se teorie lidského kapitálu stala 

základním východiskem pro modely vysvětlující determinaci mezd. Tyto modely 

zpravidla vycházejí ze standardní Mincerovy mzdové regrese (Mincer, 1974), která má 

následující tvar: 

              , (1.7) 

kde i představuje jednotlivce a t časové období. Závislá proměnná (mzda W) je 

vyjádřena v logaritmické formě a X představuje vektor nezávislých proměnných, tj. 

mzdových determinant;  je náhodná složka. Regresní koeficienty  jsou interpretovány 

jako výnosy z investic do lidského kapitálu. 

Mzda je vysvětlována úrovní vzdělání a pracovních zkušeností, případně bývají 

doplňovány další charakteristiky (vysvětlující proměnné) zaměstnance (pohlaví, věk, 

rodinný stav, národnost), pracovního místa (klasifikace zaměstnání, charakter práce), 

zaměstnavatele (institucionální sektor, odvětví, forma vlastnictví, velikost) apod. 

Pod pojem lidský kapitál, který je vždy spojen s osobou svého nositele, však přirozeně 

není možné zahrnovat charakteristiky zaměstnavatele či pracovního místa. Snaha 

ekonomů, ale také sociologů, zabývajících se problematikou lidského kapitálu spíše 

v mikroekonomické rovině v souvislosti s determinací výše mezd, tedy směřuje 

především k rozšiřování tohoto pojmu s cílem postihnout veškeré součásti lidských 

bytostí, které mohou mít vliv na jejich produktivitu. Závěry takovýchto studií shrnuje 

Balcar (2011), který se podrobně zabýval mzdovými determinantami na straně nabídky 

na trhu práce a řadí mezi ně: 

 kvantitativní i kvalitativní aspekty dosaženého vzdělání, 

 praxi získanou v zaměstnání, 

 kognitivní schopnosti a jiné generické dovednosti, 

 měkké kompetence, 

 informace o trhu práce, 

 psychologický kapitál, 

 somatický kapitál (krása, fyzické dispozice) a lidské zdraví, 

 pohlaví, rasu, etnickou příslušnost či sexuální orientaci, 
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 rodinný stav a počet dětí, 

 společenské, kulturní a ekonomické prostředí. 

Becker (1997), jako jeden z nejvýznamnějších ekonomů věnujících se teorii lidského 

kapitálu, jej rozděluje na kapitál osobní
13

 a společenský. Osobní kapitál zahrnuje 

relevantní minulou spotřebu a další osobní zkušenosti, které ovlivňují současnou 

a budoucí spotřebu. Jako takový má vliv na preference jedince, čímž dále ovlivňuje také 

jeho rozhodování o spotřebě a investicích. Společenský kapitál zahrnuje vliv minulých 

činů příslušníků odpovídající referenční skupiny a dalších významných faktorů na 

jedincovo sociální prostředí. Becker tak rozšiřuje chápání lidského kapitálu o vlivy 

chování a jednání druhých lidí na užitek jedince, neboť jeho rozhodování neprobíhá 

izolovaně od zbytku společnosti. Nejde přitom pouze o užitek v podobě mzdy – ta je 

sice významným, nikoliv však jediným výnosem investic do lidského kapitálu, jak bylo 

již uvedeno. Zkoumání lidského kapitálu tedy nelze omezit pouze na analýzu mzdových 

determinant na nabídkové straně trhu práce. 

Jak naznačuje výše uvedený přístup Beckera, s ohledem na interdisciplinární pojetí 

lidského kapitálu se jako velice významné jeví zohlednění alternativních forem kapitálu, 

které jsou v ekonomickém pojetí
14

 chápány jako podmnožina lidského kapitálu. Jedná 

se zejména o sociální a kulturní kapitál, neboť právě tyto koncepty v sobě zahrnují vlivy 

rodiny, ostatních členů společnosti a socio-kulturního prostředí obecně na užitek 

jedince. 

Sociální kapitál je v mikroekonomické, resp. mikrosociální rovině chápán jako síť 

meziosobních vazeb, které může každý člen skupiny využít při sledování vlastního zájmu 

(Keller, 2009). Tyto sítě přitom nebyly primárně vybudovány s cílem sledovat 

ekonomický užitek, nicméně umožňují toky vlivů a informací, které ovlivňují chování 

a rozhodování účastníků trhu práce. Toto ekonomizující pojetí sociálních sítí umocňuje 

přístup Marka Granovettera, který se jimi jako jeden z prvních autorů zabýval. 

Granovetter (1974; 1983) ukazuje, jak užitečné mohou být sociální sítě při hledání 

                                                 
13

 Becker dále dělí osobní kapitál na kapitál představivostní (který znamená schopnost člověka představit 

si současné a budoucí užitky své minulé spotřeby) a kapitál zvykový (zvyky, návyky ve spotřebě). 

14
 Koncepční přístupy ekonomie a sociologie, příp. dalších věd, k pojmu kapitál mohou být značně 

odlišné. Autorka práce se s ohledem na stanovené cíle přiklání spíše k pojetí ekonomickému. 
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pracovního místa. Zároveň však upozorňuje na nutnost rozlišování silných a slabých 

vazeb. 

Silné vazby jsou tvořeny sítěmi vztahů mezi rodinnými příslušníky a nejbližšími přáteli. 

Svým způsobem tyto jedince izolují od nových informací, neboť společnost rozčleňují 

do relativně uzavřených skupin, na druhou stranu však „brání“ skupinu a její zájmy před 

vnějším ohrožením. Slabé vazby jsou naproti tomu tvořeny sítí vztahů se vzdálenějšími 

známými, často z odlišných sociálních skupin a spíše formálního charakteru, které 

umožňují toky vlivu a informací
15

. Granovetter tak mluví o „síle slabých vazeb“. 

Bourdieu
16

 (1980) již za sociální kapitál nepovažuje jakékoliv sociální sítě, ale pouze 

sítě privilegovaných vrstev. Má přitom na mysli silné vazby, které propojují ty, kteří 

stojí blízko vrcholu společenské pyramidy. Nejvýznamnějším je pak zděděný sociální 

kapitál v podobě jména, které je v těchto strukturách známé a uznávané. 

Bourdieu se však více než sociálnímu kapitálu věnoval problematice reprodukce 

společnosti a tomu, co nazval kulturním kapitálem. Podstatou tohoto konceptu je 

přesvědčení, že potomci vzdělanějších rodičů jsou výchovou předurčeni dosáhnout 

vyššího vzdělání než potomci méně vzdělaných rodičů či vyššího sociálního statusu, 

jenž jim umožňuje navazovat „kvalitnější“ sociální vazby. To dále vede k tomu, že jsou 

úspěšnější také na trhu práce a dosahují vyšších příjmů. 

                                                 
15

 Coleman (1988, viz dále) již chápe informační kanály jako jednu z forem sociálního kapitálu, která 

umožňuje snížení nákladů vynaložených na získávání informací. 

16
 Osobnost Pierra Bourdieua je jistě nutné mezi ostatními zmiňovanými autory vyzdvihnout s ohledem 

na jeho přínos sociologii i dalším vědním disciplínám. Význam tohoto sociologa spočívá v jeho 

originálním přístupu k vymezení některých pojmů, jako je habitus nebo sociální pole, především pak 

pojmu kapitál, který Bourdieu definuje jako naakumulovanou práci, která umožňuje svým aktérům získat 

sociální moc či uznání (zisk tedy nemusí mít pouze peněžní podobu), a určuje tak jeho pozici v sociálním 

poli. Kapitál dle Bourdieua existuje minimálně ve třech formách (ekonomický, kulturní a sociální), 

přičemž jedna forma se může přeměnit v jinou. Blíže viz Bourdieu (1986). 
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Podle Bourdieua (1986) existuje kulturní kapitál ve třech různých formách: 

 kulturní kapitál vtělený, který je přímo svázán s osobou a biologickou podstatou 

svého nositele, jako jsou např. jeho schopnosti a dovednosti
17

, tuto formu 

považuje Bourdieu za nejvýznamnější; 

 kulturní kapitál objektivizovaný, ve formě kulturních statků, jako jsou např. 

knihy nebo nástroje; 

 kulturní kapitál institucionalizovaný, kam řadí akademické hodnosti, vědecké 

tituly apod.
18

 

Různé sociální skupiny, resp. společenské třídy přitom disponují různou zásobou 

kulturního kapitálu. Bourdieu pak kulturní kapitál obdobně jako sociální kapitál spojuje 

pouze s privilegovanými vrstvami. 

Kulturní kapitál je tedy možné chápat jako tu část lidského kapitálu, kterou člověk 

přímo „zdědil“ po svých rodičích, příp. získal od rodičů v procesu socializace. Jedná se 

o výsledek kulturní kvality prostředí, v němž člověk vyrůstá, schopnosti a znalosti, které 

si v rodinném prostředí osvojil. 

Podle Katrňáka (2004) vysokoškolsky vzdělaní rodiče kladou důraz na vzdělání svých 

dětí, současně se zajímají o všechno, co je se školou spojeno, pravidelně se účastní 

třídních schůzek, zajímají se o prospěch dětí, kladou důraz na domácí přípravu, protože 

si uvědomují její důležitost. Zároveň podporují kulturní aktivity svých dětí, zájmové 

kroužky, které dále prohlubují jejich vědomosti a schopnosti. Významně také ovlivňují 

rozhodování dětí o vzdělávání se a výběr jejich školy. Vzhledem k tomu, že sami 

dosáhli vysokého vzdělání, které jim zpravidla zajišťuje vyšší příjmy, jsou schopni 

vzdělání a kulturní rozvoj svých potomků také finančně zajistit.
19

 

                                                 
17

 Vymezení kulturního kapitálu vtěleného jako souboru schopností a dovedností jedince může být 

zavádějící, neboť z ekonomického pohledu se v podstatě jedná o definici lidského kapitálu. Ekonomické 

pojetí lidského kapitálu však uvažuje pouze ty schopnosti a dovednosti jedinců, které jsou užitečné na 

trhu práce, zatímco sociologické pojetí je širší a zahrnuje veškeré schopnosti dovednosti, které jedinec 

„zdědil“ po svých předcích. 

18
 Překlad dle Keller, Tvrdý (2008). 

19
 Viz také Dustmann (2004) nebo Hudson, Sessions (2009). 
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Naproti tomu v dělnických rodinách, které Katrňák sledoval v porovnání s rodinami 

vysokoškoláků, se dětem nezdůrazňuje význam vzdělání, není považováno za důležité 

pro život, a rodiče tedy nízké vzdělanostní aspirace svých dětí považují za přirozené. 

Dělničtí rodiče od svých dětí očekávají, že dosáhnou stejného vzdělání jako oni. 

O školu, kam jejich děti docházejí, a všechno, co s ní souvisí, se navíc příliš nezajímají 

a domácí přípravě dětí se prakticky nevěnují. 

Příčinu těchto rozdílů v přístupu ke vzdělání potomků připisuje Katrňák rozdílným 

životním strategiím dělníků a vysokoškoláků. Zatímco strategie dělníků je tzv. 

materiální, kdy své jednání orientují na manuální práci a příjem, strategie 

vysokoškoláků je tzv. statusová - úspěch ve vzdělanostním systému chápou jako 

nezbytný předpoklad sociálního statusu a životního úspěchu. I v případě, kdy potomek 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů dosáhne stejného stupně vzdělání jako potomek 

dělnických rodičů, může díky různému přístupu ke vzdělání existovat podstatný rozdíl 

v kvalitě tohoto vzdělání.
20

 

1.2.2 Lidský kapitál na makroekonomické úrovni 

Na makroekonomické úrovni je teorie lidského kapitálu využívána především 

v růstových modelech. Metodicky vychází většina empirických prací v této oblasti 

z Cobbovy-Douglasovy produkční funkce, která má v základní podobě tvar: 

         , (1.8) 

kde je produkt Q vysvětlován množstvím fixního kapitálu K a práce L. A je úrovňová 

konstanta, která aproximuje další faktory, které mohou mít vliv na úroveň produkce 

v ekonomice, tedy včetně technologického pokroku a zásoby lidského kapitálu. , resp. 

 jsou koeficienty elasticity produkce vzhledem k práci, resp. kapitálu. 

Nové modely růstu navazují na Solowův neoklasický model růstu s exogenním 

technologickým pokrokem se snahou o jeho ednogenizaci. Investice do lidského 

kapitálu jsou do modelů zahrnuty jako jeden z hlavních faktorů ekonomického růstu. 

Stěžejním předpokladem těchto modelů je absence klesajících mezních výnosů kapitálu, 

                                                 
20

 Viz Hudson, Sessions (2009). 
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což vede k oddálení stálého stavu a modifikaci Solowových závěrů o konvergenci 

ekonomik. 

Lidský kapitál bývá v těchto modelech vyjádřený jako podíl obyvatel s určitou úrovní 

dosaženého vzdělání na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, průměrný počet let studia 

pracovní síly či stupeň gramotnosti obyvatelstva (Mankiw, Romer, Weil, 1992; 

Kyriacou, 1991; Barro, 1996, viz dále). 

V makrosociální rovině přicházejí také sociologové zabývající se ekonomickými jevy 

s alternativou v podobě sociálního kapitálu, avšak tentokrát v poněkud odlišné podobě. 

Za určitý mezistupeň mezi mikrosociálním a makrosociálním přístupem (označuje se 

také jako mezosociální) lze považovat myšlenky představitele ekonomické sociologie 

Jamese S. Colemana, podle nějž je sociální kapitál jedním ze zdrojů, který je dostupný 

racionálně se chovajícímu jedinci (Coleman, 1988:98). Coleman stejně jako 

Granovetter nebo Bourideu spatřuje hlavní funkci sociálního kapitálu v maximalizaci 

osobního prospěchu. Uvádí však, že sociální sítě vytvářejí mezi jednotlivými aktéry 

důvěru a loajalitu, která je zásadním předpokladem pro efektivní dosažení 

společenského cíle v jakékoliv oblasti, tedy i ekonomické. Jinými slovy, jestliže si lidé 

ve skupině navzájem důvěřují, pak toho mohou dosáhnout mnohem více, než skupiny, 

jejichž členové si nedůvěřují (Coleman, 1990:304). Coleman tak poukazuje na fakt, že 

nakumulovaný sociální kapitál není užitečný pouze pro racionálně se chovajícího 

jedince sledujícího vlastní užitek, ale také pro ostatní členy skupiny či dokonce pro ty, 

kteří stojí mimo skupinu. Humphrey a Schmitz (1998) pak nabízejí vhodný příklad, kdy 

dlouhodobé vztahy mezi obchodníky, založené na důvěře, vedou přirozeně ke snižování 

transakčních nákladů, omezování asymetrie informací, sankcionování oportunistického 

chování aktérů těchto vztahů apod.
21

 

V makrosociální rovině se sociálním kapitálem zabýval především Robert Putnam, 

který sociální kapitál chápe jako určitou míru důvěry ve společnosti. Od důvěry 

meziosobní však Putnam (2000) odlišuje důvěru všeobecnou (generalizovanou). Lidé ve 

společnosti s vysokou mírou všeobecné důvěry očekávají, že jejich ochota a vstřícnost 

se jim v případě potřeby vrátí. To usnadňuje kooperaci ve společnosti v různých 

                                                 
21

 Příklad je také možné nalézt již ve fungování středověkého bankovního systému Templářů nebo v jeho 

arabské obdobě, jejíž název Hawala znamená „důvěra“. 
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oblastech, jak naznačoval již Coleman. Svendsen (2003) pak ukazuje, že vysoká míra 

důvěry ve společnosti je zpravidla spojena také s nižší mírou korupce. Putnam dále 

rozlišuje přemosťující a svazující sociální kapitál. 

K akumulaci svazujícího sociálního kapitálu dochází uvnitř homogenních skupin. Jejich 

členové si navzájem důvěřují a vycházejí si vstříc, totéž však neplatí ve vztahu ke 

členům stojícím vně, jejichž potřeby naopak členové skupiny ignorují. Jedná se 

například o etnické či náboženské skupiny. S ohledem na výše uvedené Svendsenovy 

závěry o pozitivním vlivu sociálního kapitálu na korupci je však nutné uvést, že toto 

v případě svazujícího kapitálu neplatí, naopak tento má spíše tendenci korupci 

podněcovat.
22

 

Naproti tomu přemosťující sociální kapitál se utváří mezi jedinci, kteří jsou ochotni 

kooperovat se členy jiných společenských, etnických, politických a dalších skupin. Zde 

je možné jako příklady uvést různá hnutí za lidská práva, práva žen, menšin, charitativní 

spolky, ekologická hnutí apod. 

Kromě toho nabízí Woolcock (2001) ještě třetí kategorii sociálního kapitálu, a to 

sociální kapitál spojující. Ten odpovídá vazbám, jež mají některé společenské, etnické, 

politické a další skupiny, viz výše, na stát. Existence tohoto typu sociálního kapitálu je 

v ekonomické rovině důležitá např. pro efektivní jednání tripartity. Jedná se v zásadě 

o určitou alternativu k sociálnímu kapitálu přemosťujícímu. Ten se však vztahuje 

k vazbám mezi jednotlivci, zatímco spojující sociální kapitál k vazbám mezi skupinami. 

Jak Coleman, tak i Putnam chápou sociální kapitál jako veřejný statek, jehož výnosy se 

rozptylují do celé společnosti, což by dle uvedených autorů mohlo vést k neochotě do 

sociálního kapitálu dostatečně investovat. Keller (2009) však upozorňuje na „klubový“ 

charakter sociálního kapitálu, jinými slovy jeho výlučnost a omezenost počtu osob, 

které z něj profitují. Klubový charakter sociálního kapitálu ilustruje na příkladu mafie 

a ukazuje, že investice do sociálního kapitálu nebudou nikdy ze strany zainteresovaných 

osob podceněny. Dále také uvádí, že stažení se do určitého typu homogenní skupiny 

může být náhražkou nedostatku důvěry ve společnosti, stejně jako korupce či hledání 

silné autority. Bez určitého minima důvěry mezi členy společnosti nelze, dle Kellera, 

navazovat a udržovat sociální vztahy ani vytvářet nejrůznější spolky a sdružení. Jinými 

                                                 
22

 Viz např. Harris (2007). 
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slovy, právě důvěra ve společnosti je základní složkou sociálního kapitálu, která je 

předpokladem pro vznik jeho dalších forem. 

1.3 Lidský kapitál a jeho složky v empirické literatuře a možnosti jejich 

měření 

S ohledem na výše uvedené je v dalších částech práce lidský kapitál chápán v širokém 

pojetí, jehož základem je původní koncept Schultze (1961) dále rozšířený o vlivy socio-

kulturního prostředí na produktivitu jedince. Vedle vzdělání a praxe
23

 a lidského 

zdraví
24

 jsou tak pod pojem lidský kapitál zahrnuty také sociální kapitál a kulturní 

kapitál. 

Následující podkapitoly popisují výsledky ekonomických a sociologických prací, které 

se věnovaly uvedeným složkám lidského kapitálu, a to jak prací mikroekonomických, 

zkoumajících jejich vliv na produktivitu jedinců, tak prací makroekonomických, 

zkoumajících jejich vliv na produktivitu jednotlivých ekonomik. Cílem této části je, 

s využitím poznatků uvedených prací, nalézt vhodné indikátory pro měření jednotlivých 

složek lidského kapitálu na makroekonomické úrovni. 

1.3.1 Vzdělanostní kapitál 

Vzdělanostním kapitálem se zde rozumí souhrn znalostí a dovedností nabytých 

v procesu vzdělávání a v průběhu praxe v zaměstnání, a to jak na mikroekonomické, tak 

na makroekonomické úrovni. V tom případě jde pouze o určitou aproximaci 

individuálních hodnot standardně používaných mzdových determinant.
25

 

Vliv vzdělání a praxe na produktivitu práce či hospodářský růst byl prokázán v celé 

řadě empirických prací. Jak bylo již uvedeno, mikroekonomické práce vycházejí 

především z předpokladu, že vyšší produktivita práce je oceněna vyšší mzdou, 

a zabývají se tak zejména vlivem vzdělání a praxe na výši mzdy. 

                                                 
23

 Dále jen vzdělanostní kapitál. 

24
 Dále jen zdravotní kapitál. 

25
 Mincer (1981) uvádí, že stejně jako individuální akumulace lidského kapitálu zvyšuje produktivitu 

a příjem jedince, resp. jeho mzdu, zvyšuje lidský kapitál v agregované podobě ekonomický růst na 

národní úrovni. 
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Již Mincer (1974) odhadoval, že až dvě třetiny mzdových rozdílů mohou být vysvětleny 

různou úrovní vzdělání a praxe. Výsledky empirických prací pak ukazují, že podíl 

vzdělání a praxe na vysvětlení rozdílů ve mzdách mezi pracovníky se liší mezi zeměmi 

a pohybuje se zhruba mezi 30 a 50 % (viz Ashenfelter, Card, 1999). 

Flanagan (1998), Filler, Jurajda, Plánovský (1999) či Rutkowski (1997) se s využitím 

Mincerovy mzdové regrese zabývali návratností investic do vzdělání v podmínkách 

tranzitivních ekonomik, tedy i ČR, resp. Československa. Ukazují, že tato míra 

návratnosti (odhadovaná na základě vypočtených regresních koeficientů) se pohybovala 

mezi 5 a 8 %, přičemž v případě žen byla míra návratnosti investic do vzdělání vyšší 

než v případě mužů. Gottvald (2002) nebo Halpern a Körosi (1997) tyto studie dále 

doplňují o diferenciaci návratnosti investic podle stupně dosaženého vzdělání, kdy se 

v případě vysokoškolského vzdělání míra návratnosti investice pohybovala ve druhé 

polovině 90. let v ČR okolo 40 %, v případě Slovenska o kolo 30 % a v Maďarsku 

dokonce okolo 60 %. Ognjenović (2002) však na příkladu Srbska ukazuje větší význam 

sekundárního vzdělání, u něhož míra návratnosti dosahovala v letech 2001-2002 zhruba 

65 %, zatímco v případě univerzitního vzdělání šlo pouze o přibližně 15 %. Novější 

studie pak ukazují, že míra návratnosti investic do vzdělání se ve vyspělých zemích 

pohybuje okolo 12 % (viz např. Cohen a Soto, 2007). V uvedených pracích bývá 

dosažené vzdělání vyjádřeno zpravidla jako počet let studia. 

Vliv délky praxe (ve smyslu délky praxe u jednoho zaměstnavatele) na výši mezd 

ukazují např. Topel (1991) nebo Altonji a Williams (2005). Dle Topela může deset let 

praxe u zaměstnavatele zvýšit mzdu o 25 %. Použil přitom data z USA za období 1968-

1983. Altonji a Williams pak s využitím podobných dat, avšak jiné metodiky, docházejí 

k míře návratnosti 11 %. Tvrdí však, že v průběhu sledovaného období docházelo 

k jejímu zvyšování. 

V případě, kdy pro analýzu není možné získat vhodná data, bývá v Mincerově mzdové 

regresi tak, jak to provedl sám Mincer (1974), použita tzv. potenciální délka praxe, která 

bývá vyjádřena věkem nebo věkem sníženým o počet let vzdělání a předškolního věku. 

Tento způsob použili např. Orazem a Vodopivec (1997), kteří se zabývali 

determinantami mezd ve Slovinsku během transformace. Uvádějí, že míra návratnosti 

potenciální praxe dosahuje přibližně 2 % v případě mužů a 1 % v případě žen. 
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Podle Mincera (1981) mohou být rozdíly v průměrných mzdách na úrovni jednotlivých 

ekonomik chápány jako výsledek rozdílů v individuálních mzdách,
 

které odrážejí 

různou úroveň zásoby lidského kapitálu jednotlivců, a to i přesto, že vlivem pracovní 

mobility může docházet ke zmírňování těchto rozdílů. Dále uvádí, že vliv zásoby 

lidského kapitálu na ekonomický růst je tím větší, čím větší je zásoba fyzického 

kapitálu. Proto doporučuje zkoumat vliv lidského kapitálu na ekonomický růst 

s využitím produkční funkce, která vliv zásoby fyzického kapitálu zohledňuje. 

V souladu s Mincerovým přístupem, jak bylo již uvedeno, vychází většina empirických 

prací věnujících se vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst právě z Cobbovy-

Douglasovy produkční funkce. Úroveň lidského kapitálu je přitom právě v pracích 

ekonomů na makroekonomické úrovni aproximována různými ukazateli úrovně 

vzdělanosti obyvatelstva, resp. zásoby znalostí, přičemž v rozporu s ekonomickou, příp. 

sociologickou teorií, neuvažují další formy lidského kapitálu. Jako důvod zpravidla 

uvádějí obtížnost jejich měření a nedostatek dostupných komparovatelných dat. 

Jako jeden z prvních autorů prokázal vliv lidského kapitálu na ekonomický růst Romer 

(1989), přičemž lidský kapitál chápal jako vzdělání a zkušenosti, jeho úroveň pak 

vyjádřil jako stupeň gramotnosti obyvatelstva. Rovněž Mankiw, Romer a Weil (1992) 

se snažili zdokonalit Solowův model zahrnutím lidského kapitálu. Výsledky této 

analýzy ukazují, že fyzický kapitál, práce a lidský kapitál mohou vysvětlit až 80 % 

změn v produkci zkoumaných ekonomik. Mankiw, Romer a Weil přitom jako ukazatel 

úrovně lidského kapitálu využili náklady lidského kapitálu, v jejich pojetí tedy výdaje 

na investice do vzdělání (jak soukromé, tak veřejné). Výhodou tohoto indikátoru je jeho 

vyjádření v peněžních jednotkách stejně jako v případě produkce, a tedy dobrá 

komparovatelnost. 

Ukazatelem úrovně lidského kapitálu, který v empirických studiích patří 

k nejpoužívanějším, je průměrný počet let vzdělání pracovní síly. Tento ukazatel použil 

ve své práci poprvé Kyriacou (1991). Zabýval se vlivem lidského kapitálu na 

ekonomický růst rozvojových zemí a problematikou konvergence jejich ekonomické 

úrovně k vyspělým zemím. Ve své studii však vliv lidského kapitálu na ekonomický 

růst nepotvrdil. To vysvětluje jednak tím, že existuje pozitivní vztah mezi elasticitou 

lidského kapitálu a jeho úrovní, a jednak tím, že průměrná úroveň lidského kapitálu 
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může být aproximací technologického pokroku v Cobbově-Douglasově produkční 

funkci. 

Dalším velice často používaným ukazatelem úrovně lidského kapitálu je podíl alespoň 

středoškolsky vzdělaného obyvatelstva na pracovní síle. Tento indikátor se snaží 

alespoň částečně zmírnit nedostatek ukazatele počtu let vzdělání, který nezohledňuje 

kvalitu vzdělání. Vlivem různých stupňů dosaženého vzdělání na ekonomický růst se 

zabýval např. Barro (1996), který ukazuje, že lidé se středoškolským a vysokoškolským 

vzděláním jsou schopni lépe vytvářet a absorbovat technologické změny. 

Wolff a Gittleman (1993) vedle dosažené úrovně vzdělání použili jako indikátor úrovně 

lidského kapitálu relativní počet žáků a studentů zapsaných na různé typy škol. Zatímco 

v případě terciárního vzdělání měl na ekonomický růst větší vliv počet zapsaných 

studentů, u primárního vzdělání byla významnější proměnná dosaženého stupně 

vzdělání. 

Vzhledem k nedostatečné datové základně pro potřeby zkoumání vlivu lidského 

kapitálu na ekonomický růst se Barro a Lee (1993, 2000) snažili zkonstruovat vhodný 

ukazatel dosažené úrovně vzdělání jako alternativu k dosud používaným indikátorům, 

které navíc, jak bylo již uvedeno, nezohledňují kvalitu vzdělání. Vedle dosaženého 

stupně vzdělání použili také výsledky testů vzdělanosti.
26

 Barro dále využil získaná data 

ve své práci (Barro, 2001), kde ukázal, že takovýto indikátor vysvětluje ekonomický 

růst v různých zemích lépe než jednoduchý ukazatel v podobě počet let vzdělání. 

Hanushek a Kim (1995), kteří použili starší data Barroa a Leea, výzkum doplňují 

zjištěním, že kvalitativní vyjádření vzdělanostní úrovně či vzdělanostního kapitálu 

v podobě výsledků testů vzdělanosti má na ekonomický růst větší vliv než dosažený 

stupeň vzdělání. Hanushek tyto závěry potvrzuje také novějšími pracemi, které se 

podrobněji věnují úrovní kognitivní znalostí a jejímu vlivu na ekonomický růst.
27

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zatímco v případě zkušeností se autoři empirických 

studií (byť se jedná především o mikroekonomické práce) shodují na způsobu měření, 

kdy je jako ukazatel používána délka praxe u zaměstnavatele, která je při nedostupnosti 

                                                 
26

 Jednalo se o matematiku, přírodní vědy a čtení. V současné době je možné využít např. výsledky 

testování PISA (Pogramme for International Student Assessment). 

27
 Viz např. Hanushek a Woessmann (2009). 
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dat aproximována věkem (očištěným o počet let vzdělání a předškolní věk), v případě 

měření úrovně vzdělání není situace tak jasná. V mikroekonomicky zaměřených 

studiích je vzdělání standardně vyjadřováno počtem let studia, což je hojně využíváno 

také v makroekonomických pracích. Jako další indikátory vzdělání, kterým je v těchto 

studiích zjednodušeně aproximována úroveň lidského kapitálu, však byly používány 

také: 

 míra gramotnosti, 

 výdaje na investice do vzdělání, 

 dosažený stupeň vzdělání, 

 relativní počet žáků a studentů zapsaných na různých typech škol či 

 výsledky testů vzdělanosti. 

1.3.2 Zdravotní kapitál 

Jak bylo již uvedeno, význam lidského zdraví jako součásti lidského kapitálu 

zdůrazňoval již Schultz (1961). Měl přitom na mysli především kvalitu výživy 

v rozvojových zemích, ale také kvantitativní aspekty zdraví populace, tedy jeho vliv na 

velikost pracovní síly. Groot a van den Brink (2007) pak uvádějí, že právě lidské zdraví 

je vedle vzdělání tou nejvýznamnější součástí lidského kapitálu. 

V mikroekonomických studiích bývá na lidské zdraví pohlíženo opět jako na jednu ze 

mzdových determinant, která bývá zahrnována do Mincerovy mzdové regrese 

s využitím různých indikátorů. 

Mullahy a Sindelar (1993) použili pro měření zdraví indikátor vyplývající z vlastního 

hodnocení zdraví jedinců na bodové škále, a to jak zdraví fyzického, tak duševního. 

Jednalo se o data z šetření provedeného v USA mezi lety 1980-1981 o 897 mužích ve 

věku 22-64 let. Autoři prokázali významný vliv zdraví na výši příjmu, včetně 

negativního vlivu alkoholizmu, který byl stěžejním předmětem jejich výzkumu.
28

 

                                                 
28

 Auld (2005) (podobně také French a Zarkin, 1995) však ukazuje, že mírné požívání alkoholu vede 

k vyšším mzdám, než abstinence, a to až o 10 %. Vysvětlení je možné spatřovat v navazování 

společenských kontaktů, které je s mírným pitím alkoholu spojeno, tedy v jedné z forem investic do 

sociálního kapitálu (další vazby mezi složkami lidského kapitálu viz dále). Auld však také uvádí, že totéž 

neplatí o kouření cigaret, které je spojeno s nižší úrovní mezd oproti nekuřákům až o 24 %. 
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Parnes a Kohen (1975) se sice ve své studii zabývali především vlivem informací 

o pracovním trhu na postavení jedince na trhu práce, mimo to se však také oni věnovali 

vlivu lidského zdraví. Ve svém výzkumu jako indikátor použili hodnocení toho, zda je 

jedinec při práci nějak omezen svým zdravotním stavem. Prokázali, že zdravotní 

omezení v práci může vést až k více než 28% poklesu mzdy. 

Vhodným indikátorem pro měření zdraví může být také přímé označení určitého 

onemocnění. Tento ukazatel použili např. Bartel a Taubman (1979) ve snaze 

o objektivizaci ukazatele zdraví, neboť do té doby používané indikátory vycházely ze 

sebehodnocení, které má vždy subjektivní charakter. Ve své studii zkoumali vliv 

různých onemocnění na výši mzdy a zjistili, že srdeční, psychická a nervová 

onemocnění a onemocnění dýchacích cest mohou vést přibližně ke stejnému poklesu 

mzdy jako kouření ve výzkumu Aulda (2005), tedy o necelých 30 %. 

Barro (1996) se zabýval vlivem zdraví na ekonomický růst. Pro jeho měření využil 

ukazatel v podobě očekávané délky života při narození. Zdraví zde přitom chápe jako 

jednu ze součástí lidského kapitálu. Ve své práci ukazuje, že nárůst očekávané délky 

života z 50 na 70 let, tedy o 40 %, vede ke zvýšení ekonomického růstu o 1,4 p.b. ročně. 

Barro navíc zdůrazňuje, že se jedná o přímý vliv zdraví na růst, nikoliv vliv skrze 

vzdělání či počáteční úroveň HDP. Barro také uvažuje další možné indikátory pro 

měření úrovně zdraví na makroekonomické úrovni, jako jsou kojenecká míra úmrtnosti 

nebo očekávaná délka života v pěti letech apod., jejichž zahrnutí do růstových modelů 

přináší obdobné výsledky. 

Pro měření lidského zdraví se tedy používají různé metody sebehodnocení nebo 

identifikace konkrétní nemoci na mikroekonomické úrovni a očekávaná délka života či 

kojenecká úmrtnost apod. na makroekonomické úrovni. 

Jako zdroje dat mohou být opět použita různá šetření, která zahrnují hodnocení 

vlastního zdraví a zdravotních omezení respondentů, ale také databáze, jako jsou 

Indicator and Measurement Registry Světové zdravotnické organizace nebo OECD 

Health Data. 



32 

1.3.3 Sociální kapitál 

Na důležitosti sociálního kapitálu, tedy sociálních sítí, občanské angažovanosti 

a všeobecné důvěry ve společnosti (viz výše) pro zefektivnění kolektivního úsilí, resp. 

pro usnadnění řešení kolektivních problémů se shodují autoři v ekonomické 

i sociologické oblasti. Shodují se však také na tom, že velikost sociálního kapitálu je 

velmi obtížné změřit tak, aby jej bylo možné zahrnout do makroekonomických modelů. 

Jak uvádí Hjøllund a Svendsen (2000) definování sociálního kapitálu na třech různých 

úrovních (mikro, mezo a makro) vede také k různým pojetím jeho měření, což situaci 

dále komplikuje. 

Nejjednodušší způsob měření sociálního kapitálu na makro úrovni použil Putnam 

(1995), a to indikátor v podobě počtu členství v dobrovolnických organizacích v USA. 

Ukazuje, že zásoba sociálního kapitálu je v čase velmi stabilní, jinými slovy její změna 

může trvat i několik set let. Později (Putnam, 2000) doplnil další indikátory – členství či 

zapojení v různých typech neformálních sítí, ale také všeobecnou důvěru ve společnosti, 

kterou chápe jako vhodnou aproximaci sociálního kapitálu. Putnam (2000) ukazuje, že 

v zemích, které mají vysokou úroveň sociálního kapitálu, lépe fungují školy, je zde nižší 

míra kriminality a agrese mezi lidmi, zdravější obyvatelstvo, méně daňových úniků, 

větší míra tolerance a rovnosti mezi lidmi. 

Whiteley (2000) se snažil zahrnout úroveň sociálního kapitálu do endogenního modelu 

růstu. Vedle indikátoru důvěry zkonstruovaného na základě World Value Survey (viz 

dále) do modelu zahrnul také např. vzdělání. Na vzorku 34 zemí světa (v období 1970-

1992) ukazuje, že vliv sociálního kapitálu na ekonomický růst je minimálně stejně silný 

jako vliv lidského kapitálu, resp. vzdělání. Potvrzuje také Putnamovy závěry o stabilitě 

zásoby sociálního kapitálu v čase. K obdobným závěrům došli také např. Knack 

a Keefer (1997), kteří navíc potvrdili vliv důvěry na efektivnost vlády, kvalitu 

soudnictví a byrokracie. 

Brehm a Rahn (1997) sestavili strukturální model sociálního kapitálu, do kterého 

zahrnuli občanskou angažovanost, důvěru mezi lidmi a důvěru ve vládu. Použili data 

z General Social Survey (za období 1972-1994) a zjistili, že občanská angažovanost 

a důvěra mezi lidmi jsou silně korelovány, přičemž občanská angažovanost ovlivňuje 

důvěru mezi lidmi významněji než naopak. 
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Grootaert (1999) zkoumal vztah mezi bohatstvím indonéských domácností a sociálním 

kapitálem. Data získal z šetření
29

, které provedl na vzorku 1200 domácností. Rozlišil 

šest kategorií sociálního kapitálu, reprezentovaného místními sdruženími: 

 hustotu sdružení, 

 jejich vnitřní heterogenitu, 

 frekvenci docházení členů, 

 účast členů na rozhodování, 

 placení členských poplatků, 

 sounáležitost sdružení. 

Na základě uvedených kategorií pak sestavil index sociálního kapitálu. Prokázal 

pozitivní vztah mezi tímto indexem a bohatstvím domácností, které bylo 

charakterizováno výdaji na člena domácnosti, aktivy domácnosti, přístupem k úvěrům, 

úsporami a školní docházkou. Jako nejvýznamnější kategorie sociálního kapitálu 

z pohledu domácností se přitom ukázaly množství členství v různých sdruženích a podíl 

na rozhodování ve sdruženích. Grootaert dále prokázal kauzalitu od sociálního kapitálu 

k příjmům domácností, nikoliv naopak. Posledním jeho zjištěním byl fakt, že v případě 

nízkopříjmových skupin domácností je vliv sociálního kapitálu větší než vliv lidského 

kapitálu, zatímco v případě domácností s vysokými příjmy je tomu naopak. 

Grootaertovu studii dále doplnil výzkum Narayana a Pritchetta (1997) provedený na 

vzorku 1376 venkovských domácností v Tanzánii (Tanzania Social Capital and Poverty 

Survey
30

). Ti prokázali vliv sociálního kapitálu (a to vyšší než vliv vzdělání) na příjem 

domácností, přičemž jako indikátor úrovně sociálního kapitálu využili jak členství 

ve sdruženích a organizacích, tak důvěru v různé instituce i jedince. Za hlavní kanály 

působení sociálního kapitálu na příjem označili kvalitnější veřejné služby, lepší 

využívání moderních zemědělských technologií a úvěrů či podpor v zemědělství a větší 

množství komunitních aktivit. 

Sabatini (2008) se zabýval vlivem sociálního kapitálu na ekonomický rozvoj (lidský 

rozvoj a společenský blahobyt), konkrétně pak různým vlivem svazujícího, 

přemosťujícího a spojujícího kapitálu. Výsledky ukázaly, že spojující sociální kapitál 

                                                 
29

 Součást výzkumu Světové banky o sociálním kapitálu v rozvojových zemích. 

30
 Součást výzkumu Světové banky o sociálním kapitálu v rozvojových zemích. 
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má pozitivní vliv na lidský rozvoj, nikoliv však na společenský blahobyt, zatímco jak 

svazující, tak přemosťující sociální kapitál negativně ovlivňují lidský rozvoj, avšak mají 

pozitivní vliv na kvalitu života, především díky snižování nejistoty ohledně pracovního 

místa. 

Wallace a Pichler (2007) se s využitím dat z Eurobarometru (viz dále) snažili 

zodpovědět otázku, zda v Evropě převažuje svazující, či přemosťující sociální kapitál. 

Výsledky jejich práce ukazují, že evropské země je možné rozdělit do klastrů, kdy např. 

severské země mají vysokou úroveň obou typů sociálního kapitálu, zatímco země jižní 

a východní Evropy naopak (přičemž postrádají především přemosťující sociální 

kapitál). Jejich práce také ukazuje, že „staré“ členské země EU vykazují v porovnání 

s „novými“ větší míru všeobecné důvěry ve společnosti. 

Jak shrnuje Paldam (2000), pro měření úrovně sociálního kapitálu se tedy prakticky 

používají dvě skupiny indikátorů: 

 indikátory vycházející z pojetí sociálního kapitálu jako všeobecné důvěry ve 

společnosti, 

 indikátory vycházející z pojetí sociálního kapitálu jako výnosu ze sociálních sítí. 

Podle van Schaika (2002) se pak slibným jeví model kombinující různé přístupy 

k měření, který zahrnuje: 

 důvěru mezi lidmi, 

 důvěru v instituce, 

 občanskou angažovanost, 

 důvěryhodnost samotných respondentů v prováděných výzkumech. 

Dle studie OECD (2001) je možné úroveň sociálního kapitálu jednoduše aproximovat 

důvěrou, avšak je třeba rozlišovat důvěru na různých úrovních: 

 důvěru mezi rodinnými příslušníky, přáteli, pracovními kolegy či sousedy, která 

odpovídá sociálním vazbám, 

 důvěru k ostatním lidem, která odpovídá všeobecné důvěře ve společnosti, 

 důvěru v soukromé a veřejné instituce, která odpovídá společenské 

angažovanosti. 
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V případě důvěry k rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům a sousedům však OECD 

upozorňuje na potřebu rozlišování svazujícího a přemosťujícího (příp. také spojujícího) 

sociálního kapitálu, jak uvádí např. Putnam (2000) nebo Woolcock (2001). 

Vedle sestavení indikátorů pro měření úrovně sociálního kapitálu je však v jeho případě 

obtížné především sesbírání vhodných dat. Výše uvedené empirické práce pracují 

zejména s daty, která vycházejí z rozsáhlých sociologických šetření provedených pod 

záštitou Světové banky, Eurostatu a dalších institucí, jejichž cílem je poskytnout 

relevantní kvantitativní data pro další výzkum, včetně výzkumu věnujícího se měření 

sociálního kapitálu.
31

 

Světová banka pro získání dat používá dva typy nástrojů. Prvním je Social Capital 

Assessment Tool (SOCAT) a druhým Social Capital Integrated Questionnaire (SOCAP 

IQ). Rozlišuje přitom šest dimenzí sociálního kapitálu: (1) členství v organizacích 

a sítích, (2) důvěru a solidaritu, (3) kolektivní akci a spolupráci, (4) informovanost 

a komunikaci, (5) sociální soudržnost a inkluzi a (6) politickou moc. Dle těchto dimenzí 

je pak šetření rozděleno do jednotlivých sekcí (částí dotazníku). Šetření jsou přitom 

zaměřena převážně na rozvojové země. 

Dalším významným zdrojem dat je již zmiňovaný World Values Survey, který je veden 

mezinárodní sítí výzkumníků z oblasti sociologie. Tento výzkum je prováděn 

s pětiletými intervaly od roku 1990 se zapojením více než 65 zemí. Jedná se 

o nejkomplexnější světové šetření zaměřené na politické a sociokulturní změny, 

přičemž zahrnuje také otázky vztahující se k sociálnímu kapitálu. 

Na úrovni Evropské unie, resp. vybraných evropských zemí jsou významnými 

především průzkumy EU Statistics on Income & Living Conditions (EU-SILC, 

prováděný od roku 2003), European Social Survey (ESS, prováděný od roku 2002) či 

speciální Eurobarometr 62.2 z roku 2005 věnovaný úrovni sociálního kapitálu v zemích 

EU. 

Otázky vztahující se k sociálnímu kapitálu bývají v jednotlivých průzkumech 

formulovány obdobně. Respondenti jsou dotazování, 
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 Viz Healy (2002). 
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 do jaké míry souhlasí s výrokem „Většině lidí je možné důvěřovat.“ (všeobecná 

důvěra ve společnosti); 

 zda jsou členy některé z organizací, jako jsou zájmová sdružení, dobrovolnické 

organizace, politické strany, odborové organizace, náboženské organizace apod. 

(občanská angažovanost); 

 do jaké míry důvěřují různým institucím, jako jsou parlament, policie, právní 

systém aj. (důvěra v instituce); 

 jak často se stýkají se svými přáteli, příbuznými, sousedy, kolegy atd. (rozsah 

sociálních sítí). 

Úroveň sociálního kapitálu je pak dána rozložením četností odpovědí u jednotlivých 

otázek, přičemž je tím vyšší, čím vyšší je míra důvěry v ostatní členy společnosti 

a vybrané instituce, míra angažovanosti v daných organizacích a sdruženích, frekvence 

společenských styků apod. 

1.3.4 Kulturní kapitál 

Kulturní kapitál je tou složkou lidského kapitálu, kterou jedinec „zdědil“ po svých 

rodičích. Na makrosociální úrovni vystihuje určitou formu vzdělanostní, kulturní 

reprodukce společnosti. 

Většina empirických prací, které se věnují této problematice, se v souladu 

s Bourdieuovou teorií zabývá vlivem kulturního kapitálu rodičů na vzdělanostní úroveň 

jejich dětí. Stejně jako v případě měření sociálního kapitálu však autoři těchto prací 

narážejí na problém sestavení vhodného indikátoru a získání relevantních dat. 

Bourdieu (1977) sám přitom aproximoval úroveň kulturního kapitálu dosaženým 

vzděláním rodičů, přičemž zjistil, že mezi akademickými úspěchy a takto vyjádřeným 

kulturním kapitálem předků existuje významná korelace pro dvě po sobě následující 

generace na obou stranách rodiny. Jak bylo již uvedeno dříve, Bourdieu různou zásobou 

kulturního kapitálu vysvětloval rozdíly ve společenském postavení jeho nositelů. 

V návaznosti na Bourdieua použili tento indikátor také Robinson a Garnier (1985) nebo 

Jonsson (1987). Robinson a Garnier zkoumali vliv vzdělání rodičů na získané pracovní 

pozice a společenské postavení mužů a žen ve Francii. Jejich studie ukazuje, že kulturní 

kapitál hraje významnější roli v případě mužů. Jonsson se pak zabýval vzdělanostní 
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reprodukcí ve švédských rodinách, přičemž došel k závěru, že k reprodukci sice 

dochází, avšak vliv společenského původu na vzdělání klesá. 

DiMaggio a Mohr (1985) pro měření kulturního kapitálu použili data z vlastního šetření, 

kdy respondentům pokládali otázky vztahující se k jejich kulturním zájmům a aktivitám. 

Zjistili, že takto vyjádřený kulturní kapitál má významný vliv nejen na dosažené 

vzdělání, ale také např. na výběr partnera. Obdobný indikátor, který zahrnoval počet 

návštěv kin, divadel, galerií, koncertů apod. během měsíce, využil také De Graaf 

(1986). 

Steelman a Powell (1991) se nezabývali pouze vlivem vzdělání rodičů na vzdělání 

jejich potomků, ale také faktory, které ovlivňují, jak moc jsou rodiče schopni a ochotni 

do vzdělání svých dětí investovat. Jednalo se přirozeně o celkový příjem rodiny a počet 

dětí, které se o investice dělí. Vedle toho však bylo jedním ze zásadních faktorů i to, jak 

moc do vzdělání rodičů investovali jejich rodiče, tedy mezigenerační přenos přístupu ke 

vzdělání. To znamená, že potomci vzdělaných rodičů více investují do vzdělání svých 

dětí i v případě, kdy sami příliš vysokého vzdělání z jakéhokoliv důvodu nedosáhli. 

Sullivan (2001) kritizovala Bourdieuův způsob měření kulturního kapitálu, neboť 

tvrdila, že takovéto zjednodušení vyžaduje splnění tří předpokladů: 

(1) kulturní kapitál rodičů v podobě vzdělání musejí skutečně zdědit jejich děti, 

(2) kulturní kapitál dětí zděděný po rodičích musí být přenesen na dosažené 

vzdělání dětí, 

(3) dosažení vzdělání musí být hlavním mechanizmem společenské reprodukce. 

Ve své studii pak vycházela z průzkumu provedeného mezi anglickými žáky 

v posledním ročníku povinné školní docházky v roce 1998. Na základě šetření sestavila 

indikátor, který zahrnoval jak vzdělání rodičů, tak vlastní kulturní kapitál žáků, který 

byl představován jejich kulturními znalostmi a aktivitami. Sullivan však svým 

výzkumem Bourdieuovu teorii v zásadě potvrdila, když došla k závěru, že (1) dosažené 

vzdělání rodičů je korelováno s jejich společenským postavením a (2) dosažené 

vzdělání rodičů determinuje školní výsledky jejich dětí. Kulturní kapitál však sám 

o sobě není schopen vysvětlit celý rozdíl ve školních výsledcích mezi dětmi z různých 

společenských vrstev. 
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Výše uvedené práce sociologů tedy poukazují především na nepřímý vliv kulturního 

kapitálu na úspěšnost na trhu práce a společenské postavení jedinců prostřednictvím 

dosaženého vzdělání. Mikroekonomické studie však ukazují také přímý vliv vzdělání 

rodičů na produktivitu a výši mezd. Většina těchto prací přitom do Mincerovy mzdové 

rovnice zahrnuje jak vzdělání jedinců, tak vzdělání jejich rodičů. Zahrnutí obou těchto 

proměnných pak umožňuje oddělení přímého a nepřímého vlivu na výši mzdy. 

Sociologové Moerbeek a Flap (2008) se ve svém výzkumu primárně zabývali vlivem 

sociálních sítí na získání pracovního místa. Jedním z jejich hlavních zjištění však bylo 

také to, že prestiž povolání otce má výrazně silnější vliv na typ povolání potomků než 

jejich vlastní vzdělání, čímž naznačují přímý vliv rodinného prostředí na úspěšnost 

jedince na trhu práce.
32

 

Dustmann (2004) se zabýval vlivem vzdělání rodičů na vzdělání dětí a jejich další 

úspěšnost na trhu práce. Ve svém výzkumu použil data z German Socio-Economic 

Panel (GSOEP), která zahrnovala údaje o 4500 německých domácnostech pokrývající 

posledních cca 60 let. Také on došel k závěru, že vzdělání rodičů má významný vliv na 

rozhodování dětí o svém vzdělání. Mimo to však ukázal rovněž přímý vliv vzdělání 

rodičů na výši mezd jejich potomků, kdy muži ze vzdělanějších rodin dosahovali 

o 35 % vyšších mezd v porovnání s muži z dělnických rodin, v případě žen pak činil 

rozdíl dokonce 46 %. Dustmann tedy spatřoval příčiny těchto rozdílů nejen ve vlivu 

rodičů na vzdělání jejich dětí, ale také v jejich tlaku na profesní kariéru dětí s ohledem 

na společenský status rodiny, v přímé reprodukci znalostí a schopností bez ohledu na 

vzdělávací systém či v kvalitnějších sociálních sítích. 

Také Hudson a Sessions (2009) zkoumali přímý vliv vzdělání rodičů na schopnost 

jejich potomků využít získané pracovní zkušenosti k dosažení vyšší mzdy. Ve svém 

výzkumu na datech z USA za období 1966-1981 skutečně potvrdili, že potomci 

vzdělanějších rodičů dosahují na trhu práce vyšších příjmů. S využitím mzdově-

věkových křivek ukazují, že po 16 letech praxe měli potomci rodičů, kteří měli 15 let 

vzdělání, o 24 % vyšší mzdy než ti, jejichž rodiče měli 10 let vzdělání, a dokonce 

o 52 % vyšší mzdy než ti, jejichž rodiče měli pouze 5 let vzdělání. Hudson a Sessions se 

                                                 
32

 Zároveň tím také kritizují Granovetterův výše zmiňovaných přístup „síly slabých vazeb“, neboť 

ukazují, že vztah otec-potomek, který je typickou silnou vazbou, může mít velice pozitivní efekt na 

získané pracovní místo potomka. 
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domnívají, že tyto rozdíly ve mzdách lze vysvětlit tak, že i v případě, kdy dva jedinci 

dosáhnou formálně stejného stupně vzdělání, jsou potomci vzdělanějších rodičů ve 

skutečnosti vzděláni lépe. Upozorňují však na to, že tyto rozdíly mohou být setřeny 

schopnostmi nabytými v průběhu praxe v zaměstnání. Navíc, obdobně jako Dustmann, 

vyzdvihují kvalitnější sociální sítě vzdělaných rodičů, kteří tak mohou svým potomkům 

pomáhat při vstupu na trh práce. 

Zax a Reese (2002) ve svém výzkumu použili data z šetření zahrnujícího odpovědi 

o 10317 jedincích ve Wisconsinu a jejich rodičích a sourozencích, sesbíraná průběžně 

mezi lety 1957 a 1993. Výsledky výzkumu ukázaly, že vedle vzdělání a zaměstnání 

rodičů má na mzdu přímý vliv také ekonomické zázemí rodiny, tedy příjem domácnosti, 

a charakteristiky přátel. Potvrzují tak vliv širšího socio-kulturního prostředí, v němž 

člověk vyrůstá, na jeho budoucí úspěšnost na trhu práce. 

Pro měření úrovně kulturního kapitálu v mikroekonomické rovině se tedy využívají 

v zásadě dva typy indikátorů, příp. jejich kombinace: 

 indikátory, které zohledňují vzdělání, společenské postavení, zaměstnání, příjmy 

apod. rodičů, 

 indikátory, které zahrnují kulturní zájmy a aktivity samotných jedinců. 

Data pro sestavení takovýchto indikátorů je přitom možné získat prakticky pouze jako 

součást různých dotazníkových šetření a průzkumů, obdobně jako v případě dat 

vztahujících se k sociálnímu kapitálu. 

Vlivem kulturního kapitálu v Bourdieuově pojetí na produktivitu práce 

v makroekonomické rovině se empirické studie nezabývají. Nicméně existují práce 

z oblasti ekonomie kultury, které uvažují o možnostech, jak socio-kulturní vlivy 

zohlednit při zkoumání ekonomické problematiky v různých oblastech, včetně 

růstových modelů (viz např. Throsby, 1999). 

1.4 Vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami lidského kapitálu 

Z teoretických i empirických studií, pocházejících jak od ekonomů tak sociologů, jasně 

vyplývá vliv vzdělanostního, sociálního, kulturního a zdravotního kapitálu na 

produktivitu práce a ekonomický růst. Souhrnně jsou v této práci označeny pojmem 
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lidský kapitál, který je výsledkem jejich vzájemného a neoddělitelného působení. Mezi 

těmito složkami lidského kapitálu totiž existují silné vzájemné vazby, které není možné 

opomenout. Schématické znázornění těchto vazeb, včetně vlivu zásoby lidského 

kapitálu předků, ukazuje obrázek 1.4. 

Obr. (1.4): Složky lidského kapitálu a jejich vzájemné vazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejjasněji je zřejmě patrný vztah mezi vzdělanostním a kulturním kapitálem, což bylo 

již naznačeno v předchozích kapitolách. Jak ukazují zmíněné empirické studie, vzdělání 

rodičů je významnou determinantou vzdělání jejich potomků. Podle Sullivana (2001) je 

důvodů hned několik. Vzdělanější rodiče mají vysoké nároky a očekávání ohledně 

vzdělání svých dětí, zdůrazňují jim důležitost vzdělání pro získání či udržení si 

sociálního statusu, vedou je k různým zájmům, kulturním aktivitám, podílejí se na 

výběru školy, příp. i zaměstnání, předávají dětem své pracovní návyky, které jsou 

důležité také pro úspěch ve škole, své myšlenky, slovník, způsob vyjadřování apod. 

V neposlední řadě pak díky svému dobrému ekonomickému zázemí, které je zpravidla 

s vyšším vzděláním spojeno, disponují dostatkem finančních prostředků pro investice 

do vzdělání svých dětí, ať už se jedná o vzdělání formálního či neformálního 

charakteru. Bylo přitom prokázáno, že i v případě, kdy potomci vzdělanějších rodičů 

dosáhnou stejného stupně vzdělání jako potomci méně vzdělaných rodičů, je jejich 

vzdělání ve skutečnosti kvalitnější, a to nejen díky přístupu rodičů, ale také např. díky 

kvalitnějším školám a učitelům, které rodiče vybírají a mohou si dovolit financovat. 

Na makroekonomické úrovni spočívá význam kulturního kapitálu především 

v reprodukci znalostí, schopností a dovedností, ale také v reprodukci společenských 

norem, morálky či důvěry mezi členy společnosti. Je však třeba upozornit na to, že její 

efekty nemusejí být pouze pozitivní. V případě, kdy ve společnosti existují relativně 
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izolované sociální skupiny, jako jsou různé etnické, rasové či náboženské menšiny, 

dochází k reprodukci jejich odlišné zásoby kulturního kapitálu, která sice vede 

k zachování kulturní diverzity společnosti, avšak může mít negativní vliv na 

ekonomický růst.
33

 Negativní vliv kulturní transmise pak může být dále umocněn 

v situaci, kdy takovéto menšiny ovládají relativně autonomní vzdělávací zařízení. 

V případě, že by však takováto společnost disponovala dostatečně vysokou zásobou 

sociálního kapitálu v jeho spojující a přemosťující formě, byly by tyto negativní efekty 

eliminovány vzájemnou důvěrou a kooperací mezi sociálními skupinami. Sociální 

kapitál se přitom dle Bourideua (1986) dědí obdobně jako přístup ke vzdělání. Dixit 

(2009) dále ukazuje, že k reprodukci sociálního kapitálu dochází i mimo rodinu v rámci 

vzdělávacího procesu. I v případě racionálně se chovajícího jedince je totiž v jeho 

rozhodování přítomen určitý pro-sociální prvek. V rámci kolektivního rozhodování se 

pak tyto pro-sociální preference projevují snahou společnosti o reprodukci sociálního 

kapitálu v rámci vzdělávacího procesu. Jinými slovy, je-li vzdělávací systém 

centralizovaný a obsah vzdělávání je výsledkem kolektivního rozhodnutí, získávají děti 

v rámci formálního vzdělávání také sociální kapitál. 

Díky kulturnímu kapitálu tedy dochází k mezigeneračnímu přenosu vzdělanostního 

a sociálního kapitálu, mezi nimiž však rovněž existuje vzájemný vztah. Dle některých 

sociologických studií
34

 je kvalita sociálních vazeb tím, co determinuje úspěch jedince 

na trhu práce. Avšak vzdělávání je tím, co jedinci umožňuje navázat kvalitní sociální 

vazby, které mu zajišťují žádoucí toky vlivů a informací. Čím vyšší je dosažené 

vzdělání, tím kvalitnější a produktivnější jsou navázané sociální vazby. A to nejen se 

spolužáky či učiteli, ale také s rodiči, přáteli a známými spolužáků. Tyto konexe mohou 

jedinci využít dále při studiu i mimoškolních aktivitách, ale zejména pak později na trhu 

práce při hledání pracovního místa, při uzavírání kontraktů, hledání obchodních 

partnerů atp. Vzdělanější lidé se také častěji politicky a jinak občansky angažují a více 

se účastní dobrovolnických aktivit. 

Vzdělání umožňuje navázat sociální vazby, sociální vazby však mají také vliv na 

vzdělání. Putnam (2000) ukazuje také významný vliv sociálního kapitálu na vzdělání na 

makroekonomické úrovni. Všeobecná míra důvěry ve společnosti přitom zvyšuje školní 

                                                 
33

 Viz např. Gradstein, Justman (2002). 

34
 Viz např. Keller, Tvrdý (2008) nebo Coleman (1988). 
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úspěchy jedinců výrazněji, než občanská angažovanost. Putnam dále zjistil, že vliv 

sociálního kapitálu na školní výsledky žáků a studentů je větší než vliv populárních 

nástrojů politiky vzdělávání v USA, jako jsou investice do zmenšování tříd a studijních 

skupin. Ohsako (1998) doplňuje, že občanská angažovanost a důvěra mají pozitivní vliv 

na neformální, celoživotní vzdělávání. 

Wolfe a Haveman (2002) se ve své studii zabývali sociálními a netržními výnosy 

vzdělání. Ukazují, že vzdělání má pozitivní vliv na lidské zdraví, přičemž vzdělanější 

lidé méně často podléhají návykům, jako je kouření a těžké pití alkoholu, resp. 

alkoholismus, jsou méně často obézní, více cvičí a obecně mají lepší životosprávu. 

Kenkel (1991) tyto skutečnosti vysvětlují tím, že vzdělanější lidé mají kvalitnější 

informace o zdraví a dokáží tyto informace lépe vyhodnotit a využít pro zlepšení svého 

zdraví než méně vzdělaní lidé. Navíc mohou např. upřednostňovat bydlení v méně 

znečištěných lokalitách. Vzdělanější lidé také dosahují vyšších příjmů, což jim 

umožňuje do svého zdraví více investovat. Naopak dobrý zdravotní stav dětí může také 

vést k jejich lepšímu vzdělání díky nízké absenci, snazší práci ve vyučování apod. 

Groot a van den Brink (2007) vedle toho, že potvrzují vliv dosaženého vzdělání na 

lidské zdraví, nabízejí ještě další možné vysvětlení existence pozitivního vztahu mezi 

zdravím a vzděláním. A to, že zdraví i vzdělání jedince jsou ovlivněny stejnými faktory, 

k nimž kromě genetického vybavení či časových preferencí řadí také vliv socio-

kulturního prostředí. 

Na lidské zdraví má tedy vliv také kulturní kapitál, a to díky stejným kanálům jako 

v případě vzdělání či sociálního statusu. Stejně jako vzdělaní rodiče zdůrazňují svým 

dětem význam vzdělání, společenských kontaktů nebo postavení vyplývajícího 

z vykonávání určitého povolání, zdůrazňují jim důležitost jejich zdraví. Obdobně jako 

v případě investic do vzdělání potomků, investují vzdělanější rodiče také více do zdraví 

svých dětí, účastní se s nimi preventivních prohlídek, dbají na kvalitní výživu 

a sportovní aktivity svých dětí a podobně.
35

 

Abel (2007) vycházel z Bourideuova pojetí, kdy různé sociální skupiny disponují 

různou zásobou kulturního a sociálního kapitálu, a ukazuje, že těmto rozdílům 

odpovídají také rozdíly v úrovni zdraví a přístupu ke zdraví těchto společenských 
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 Viz např. Sausenthaler et al. (2007). 
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skupin. Význam sociálního kapitálu pro lidské zdraví pak ukazují také další práce, 

počínaje studií (Kawachi et al., 1997), která prokázala vliv sociálních vazeb na míru 

úmrtnosti
36

, až po práci Putnama (2000), který navíc zjistil také pozitivní korelaci mezi 

sociálním kapitálem a úrovní zdraví na národní úrovni. 

1.5 Shrnutí 

Ekonomická teorie zpravidla chápe lidský kapitál zejména jako soubor znalostí, 

schopností a dovedností, které mají vliv na produktivitu práce. Vyšší produktivita 

přitom jedinci přináší užitek především v podobě vyšší mzdy, na celospolečenské 

úrovni pak pozitivně ovlivňuje tempo ekonomického růstu. Tyto vlivy byly potvrzeny 

celou řadou empirických prací. Znalosti a dovednosti v nich přitom bývají 

aproximovány dosaženou úrovní vzdělání, příp. dalšími indikátory, jako je míra 

gramotnosti či objem investic vynaložených na vzdělávání, a délkou praxe 

v zaměstnání. Velice často je zdůrazňován také vliv zdraví, které bývá vyjádřeno např. 

pomocí výsledků sebehodnocení jednotlivců či očekávanou délkou života při narození. 

Sociologická, resp. socio-ekonomická teorie nepopírá vliv vzdělání či zdraví na užitek 

jedince i celé společnosti, snaží se jej však zasadit do širšího socio-kulturního kontextu, 

a to zahrnutím vlivu jednání ostatních členů společnosti na chování a užitek jednotlivců. 

Tvrdí totiž, že i racionálně se chovající jedinec se do značné míry rozhoduje v závislosti 

na prostředí, které jej obklopuje, což platí rovněž pro rozhodování o investicích do 

vzdělání a zdraví. 

Zastánci konceptu sociálního kapitálu jsou přesvědčeni, že užitek jedinců i společnosti 

je determinován kvalitou a rozsahem sociálních sítí, občanskou angažovaností, mírou 

důvěry v instituce a především mírou všeobecné důvěry ve společnosti. Jiní autoři 

uvádějí, že na užitek jedince má zásadní vliv kulturní kapitál, tedy výsledek kvality 

prostředí, v němž člověk vyrůstá, vlohy zděděné po rodičích, znalosti a dovednosti, 

které si v rodinném prostředí osvojil, společenské postavení rodiny. Jak vliv sociálního, 

tak vliv kulturního kapitálu na užitek jedince i společnosti byl přitom rovněž prokázán 

v empirických pracích, přičemž se jedná o vliv přímý, který byl dokonce v některých 

případech výraznější, než vliv dosažené úrovně vzdělání. Pro měření úrovně sociálního 

kapitálu i kulturního kapitálu se používají především indikátory sestavené na základě 

                                                 
36

 Lidé, kteří disponují rozsáhlejšími a kvalitnějšími sociálními sítěmi méně často páchají sebevraždy. 



44 

výsledků rozsáhlých sociologických šetření. Přehled indikátorů používaných pro měření 

úrovně jednotlivých složek lidského kapitálu ukazuje tabulka (1.1). 

Tab. (1.1): Indikátory úrovně jednotlivých složek lidského kapitálu 

vzdělanostní kapitál zdravotní kapitál sociální kapitál kulturní kapitál 

 počet let studia 

 míra gramotnosti 

 výdaje na investice 

do vzdělání 

 dosažený stupeň 

vzdělání 

 relativní počet žáků 

a studentů 

zapsaných na 

různých typech škol 

 výsledky testů 

vzdělanosti 

 sebehodnocení 

 identifikace konkrétní 

nemoci 

 očekávaná délka 

života či kojenecká 

úmrtnost apod. 

 rozsah 

sociálních sítí 

 občanská 

angažovanost 

 míra důvěry 

v instituce 

 míra 

všeobecné 

důvěry ve 

společnosti 

 vzdělání, 

společenské 

postavení, 

zaměstnání, příjmy 

apod. rodičů 

 kulturní zájmy 

a aktivity jedince 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vedle toho, že vzdělanostní, zdravotní, sociální i kulturní kapitál ovlivňují užitek 

společnosti ve smyslu pozitivního působení na příjmy domácností a ekonomický růst, 

existují mezi nimi empiricky prokázané vazby, které naznačují, že je nelze vnímat 

odděleně, ale pouze ve vzájemné interakci. Proto jsou v této práci souhrnně označovány 

pojmem lidský kapitál, který je chápán jako výsledek jejich vzájemného 

a neoddělitelného působení. 
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2 Vliv jednotlivých složek lidského kapitálu na produktivitu práce 

V předchozí kapitole práce byly podrobně popsány různé faktory, které mohou mít vliv 

na produktivitu práce. Byly označeny jako vzdělanostní, zdravotní, sociální a kulturní 

kapitál, souhrnně pak lidský kapitál. Jejich vliv na produktivitu práce, stejně jako 

vzájemná provázanost vyplývají především z množství empirických studií, které se této 

problematice věnují. 

Největším problémem, se kterým se empirické práce potýkají, je nalezení vhodných 

indikátorů, kterými by bylo možné jednotlivé složky lidského kapitálu aproximovat. Ty 

nejpoužívanější jsou shrnuty v tabulce (1.1). Je však nutné si uvědomit, že se v žádném 

případě nejedná o úplný výčet, a dále také, že míra využití těchto indikátorů do značné 

míry vyplývá z jejich dostupnosti v požadovaném množství a kvalitě. 

Následující kapitola je rozdělena do dvou stěžejních částí. První z nich se věnuje 

korelační analýze, jejímž cílem je stanovit hypotézu o vlivu jednotlivých složek 

lidského kapitálu, vyjádřených za pomocí konkrétních indikátorů, na produktivitu práce. 

Náplní druhé části je pak regresní analýza, jejímž cílem je, s využitím panelových dat, 

potvrzení stanovené hypotézy, zjištění síly vlivu jednotlivých složek lidského kapitálu 

na produktivitu práce a následné stanovení jejich vah pro konstrukci multikriteriálního 

ukazatele úrovně lidského kapitálu. 

2.1 Korelační analýza 

Korelační analýza
37

 patří ke statistickým metodám a slouží ke zjištění míry, zpravidla 

lineární, závislosti mezi dvěma sledovanými veličinami, přičemž však je nutné si 

uvědomit, že nezkoumá jejich kauzální vztah. V tomto případě se jedná o závislost mezi 

produktivitou práce a jednotlivými složkami lidského kapitálu. 

                                                 
37

 Viz např. Seger a Hindls (1995). 
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Pro analýzu byl použit Spearmanův koeficient pořadové korelace, který využívá pořadí 

jednotlivých pozorování podle zkoumaných veličin namísto jejich hodnot. Umožňuje 

tak vyhnout se nepřesnostem vyplývajícím z různorodosti škál, na kterých se mohou 

hodnoty veličin pohybovat. Koeficient má následující podobu: 

     
  ∑   

  
   

 (    )
, (2.1) 

kde di jsou rozdíly v pořadí hodnot xi a yi, n je počet dvojic (xi,yi) a rs je Spearmanův 

koeficient pořadové korelace. 

Koeficient nabývá hodnot <-1;1>, kde |rs| =1 znamená úplnou závislost pořadí, rs   (0;1) 

znamená shodu pořadí a rs   (-1;0) převrácené pořadí znaků x a y. rs = 0 vyjadřuje 

nekorelovanost znaků x a y. Koeficient se zpravidla uvádí v procentech, tzn. 

vynásobený 100. 

2.1.1 Data 

Jak bylo již několikrát uvedeno, úroveň lidského kapitálu bývá v ekonomických 

empirických pracích často aproximována ukazateli vzdělanostní úrovně, jako jsou míra 

gramotnosti,
38

 dosažený stupeň vzdělání, počet let školní docházky apod. Jedná se 

o ukazatele poměrně snadno dostupné ze všeobecně uznávaných databází. Ve snaze 

o rozšíření ukazatele lidského kapitálu o další složky mimo vzdělání však vyvstává 

problém s dostupností potřebných dat, a to především v případě sociálního a kulturního 

kapitálu. 

Tato data jsou získávána z rozsáhlých dotazníkových šetření. Na úrovni EU jsou volně 

dostupné pouze výsledky šetření s názvem European Social Survey (ESS)
39

. Tento 

výzkum je financován z prostředků Evropské komise, Evropského sociálního fondu 

a dále také z vlastních prostředků vědeckých institucí ze zúčastněných zemí. Patrně 

především z toho důvodu se šetření zatím neúčastní všechny členské země EU. Naproti 

                                                 
38

 Tento ukazatel je však využíván především pro vyjádření vzdělanosti v rozvojových zemích. V případě 

vyspělých zemí je možné předpokládat, že jejich míra gramotnosti bude vysoká a nebude se mezi 

jednotlivými zeměmi výrazně lišit. 

39
 Norwegian Social Science Data Services (2011). Pro přesné znění otázek viz dokumentace k výzkumu, 

příloha č. 6: proměnné a otázky. 
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tomu jsou do projektu zahrnuty také některé nečlenské země EU, jako např. Norsko 

nebo Švýcarsko. 

Průzkum je prováděn s dvouletou periodicitou od roku 2002. V současné době jsou tedy 

k dispozici výsledky pěti kol z let 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010. 

Základním zkoumaným souborem tohoto šetření je populace zúčastněných zemí ve 

věku 15 a více let. Velikost výběrového souboru se liší podle zemí, avšak minimální 

velikost je 1500 respondentů, resp. 800 respondentů pro země, které mají méně než 

2 mil. obyvatel. 

Dotazník ESS obsahuje dvě hlavní části, z nichž každá se skládá z přibližně 120 

položek. Jeho cílem je sledovat změny a kontinuitu v široké škále sociálních 

proměnných, včetně využívání médií, sociální důvěry, politického zájmu a účasti, 

sociálně-politické orientace, vlády, morálních, politických a společenských hodnot, 

sociálního vyloučení, národní, etnické a náboženské oddanosti, blahobytu, zdraví 

a bezpečnosti, lidských hodnot, demografie a dalších. ESS zároveň poskytuje data 

týkající se metodiky výzkumu a jeho vyhodnocování, včetně testů spolehlivosti apod. 

Vzhledem k tomu, že výsledky šetření pokrývají klíčové složky lidského kapitálu, 

včetně vzdělání a zdraví, je ESS použit jako hlavní datový zdroj. Čerpání dat z jediného 

zdroje zabezpečuje kompatibilitu dat v čase i prostoru, která je zde vnímána jako velmi 

žádoucí. Na základě ESS je možné získat následující ukazatele, které bývají zároveň 

využívány v empirických pracích. 

Vzdělanostní kapitál: 

 počet let studia (průměr pro jednotlivé země), 

 dosažený stupeň vzdělání (alespoň vyšší sekundární, podíl obyvatel), 

 dosažený stupeň vzdělání (terciární, podíl obyvatel). 

Zdravotní kapitál: 

 vlastní hodnocení zdraví (podíl obyvatel, kteří svůj stav hodnotí jako dobrý nebo 

velmi dobrý), 

 zdravotní omezení (podíl obyvatel bez zdravotního omezení). 
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Sociální kapitál: 

 rozsah sociálních sítí (podíl obyvatel, kteří se alespoň jednou týdně stýkají se 

svými přáteli, rodinnými příslušníky či kolegy z práce), 

 občanská angažovanost – práce v politické straně v posledních 12 měsících 

(podíl obyvatel), 

 občanská angažovanost – práce v jiné organizaci v posledních 12 měsících 

s cílem přispět k určitým zlepšením ve společnosti (podíl obyvatel), 

 občanská angažovanost – členství v církvi (podíl obyvatel), 

 občanská angažovanost – členství v odborech (podíl obyvatel), 

 míra důvěry v parlament (na škále od 1 do 10 alespoň 7, podíl obyvatel), 

 míra důvěry v policii (na škále od 1 do 10 alespoň 7, podíl obyvatel), 

 míra důvěry v právní systém (na škále od 1 do 10 alespoň 7, podíl obyvatel), 

 míra důvěry v EU parlament (na škále od 1 do 10 alespoň 7, podíl obyvatel), 

 míra všeobecné důvěry ve společnosti (na škále od 1 do 10 alespoň 7, podíl 

obyvatel). 

Kulturní kapitál: 

 dosažený stupeň vzdělání otce (terciární, podíl obyvatel), 

 dosažený stupeň vzdělání matky (terciární, podíl obyvatel), 

 dosažený stupeň vzdělání rodičů (oba rodiče terciární, podíl obyvatel). 

Problematické je rovněž získávání dat týkajících se produktivity práce, která vyjadřuje 

podíl HDP na pracovníka. Vzhledem k tomu, že pro země EU není možné tento 

ukazatel získat přímo a stejně tak absolutní počet pracovníků, byl vypočten za pomocí 

ukazatelů míry zaměstnanosti
40

 (počet pracovníků na počet obyvatel, věková skupina 

15-64 let), HDP v běžných cenách (eur)
41

 a počtu obyvatel ve věkové skupině 15-64 

let
42

.
43

 

                                                 
40

 Eurostat (2011a). 

41
 Eurostat (2011b). 

42
 Eurostat (2011c). 

43
 

   

         
  

   

     (     )

                  (     )
. Výpočet vychází z metodiky Eurostatu pro výpočet jednotlivých 

ukazatelů. 
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Veškerá data použitá pro korelační analýzu pocházela z roku 2010. Jejich souhrn 

ukazuje příloha (č. 1). 

2.1.2 Výsledky 

Obecně výsledky korelační analýzy prokázaly pozitivní závislost mezi jednotlivými 

složkami lidského kapitálu a produktivitou práce, avšak s výjimkou kulturního 

kapitálu.
44

 Nebyla tedy prokázána přímá vzájemná závislost mezi podílem obyvatel 

s vysokoškolsky vzdělanými rodiči, ať už matkou či otcem zvlášť nebo s oběma 

zároveň a produktivitou práce. Korelační koeficient dosáhl u vzdělání otce hodnoty 

40 %, nebyl však statisticky významný.
45

 Stejně tak v případě vzdělání matky a obou 

rodičů zároveň nebyl koeficient statisticky významný a navíc dosahoval dokonce 

záporných hodnot. 

V případě vzdělanostního kapitálu nebyla prokázána korelace mezi produktivitou práce 

a dosaženým stupněm vzdělání. Ani podíl obyvatel, kteří dosáhli alespoň vyššího 

sekundárního vzdělání, ani podíl obyvatel s terciárním vzděláním nejsou statisticky 

významně korelovány s produktivitou. Pozitivní korelace však byla prokázána v případě 

počtu let vzdělání. V tomto případě byl koeficient korelace statisticky významný, byť 

pouze slabě (spolehlivost 95 %), a dosáhl 50 %. 

Jako ukazatele zdravotního kapitálu byly použity vlastní hodnocení zdravotního stavu 

a existence, resp. neexistence zdravotního omezení pro běžné úkony. Sebehodnocení 

bylo s produktivitou práce statisticky významně (na hladině významnosti 1 %) pozitivně 

korelováno, s koeficientem korelace 76 %. Nikoliv však neexistence zdravotního 

omezení. V tomto případě nebyl koeficient korelace statisticky významný a navíc 

dosáhl záporné hodnoty. 

Nejsilnější vzájemnou závislost s produktivitou práce vykazovaly ukazatele sociálního 

kapitálu, konkrétně pak sociálního kapitálu v makrosociálním pojetí, tedy všeobecná 

důvěra ve společnosti a důvěra v různé instituce.
46

 V případě těchto ukazatelů se 

                                                 
44

 Viz tabulka v příloze (č. 2). 

45
 Hladina významnosti = 5 %, není-li uvedeno jinak. 

46
 Autorka si je vědoma skutečnosti, že nelze s jistotou určit, jaký je kauzální vztah mezi produktivitou 

práce a ukazateli sociálního kapitálu. V této práci je nicméně uvažována hypotéza o závislosti 
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s výjimkou všeobecné důvěry ve společnosti jednalo o závislost statisticky významnou 

na 1% hladině významnosti. Obdobná byla situace také u občanské angažovanosti, 

konkrétně práce v jiné než politické organizaci. Statisticky významná byla také korelace 

mezi produktivitou práce a všeobecnou důvěrou a prací v politické straně. Naopak 

prokázána nebyla v případě důvěry v EU parlament, členství v církvi či odborech a také 

sociálních kontaktů. Hodnoty, kterých nabýval Spearmanův koeficient pořadové 

korelace (rs) pro vybrané ukazatele sociálního kapitálu, shrnuje tabulka (2.1). 

Tab. (2.1): Spearmanův koeficient pořadové korelace pro vybrané ukazatele sociálního 

kapitálu 

 

Všeobecná 

důvěra 

Důvěra 

v parlament 

Důvěra 

v právní 

systém 

Důvěra 

v policii 

Práce 

v politické 

straně 

Práce v jiné 

organizaci 

rs 0,615* 0,662** 0,750** 0,729** 0,609* 0,768** 

Pravděpodobnost 

(oboustranný test) 

0,011 0,005 0,001 0,001 0,012 0,001 

*Korelace je signifikantní na 5% hladině významnosti. 

**Korelace je signifikantní na 1% hladině významnosti. 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1.3 Shrnutí 

Korelační analýza je relativně jednoduchou metodou, která umožňuje zjistit, zda mezi 

dvojicemi zkoumaných veličin existuje vztah vzájemné závislosti. V této subkapitole 

byla zkoumána závislost mezi jednotlivými složkami lidského kapitálu, které byly 

vyjádřeny pomocí různých ukazatelů, a produktivitou práce. 

Výsledky analýzy v zásadě potvrdily existenci pozitivní korelace mezi složkami 

lidského kapitálu a produktivitou práce a pomohly nalézt vhodné ukazatele pro jejich 

měření. Jedinou výjimkou byl kulturní kapitál. Tento výsledek mohl být způsoben 

především metodicky – produktivita práce je vyjádřena pro celou populaci ve věku 15-

64 let, nikoliv pouze pro sledovaný vzorek respondentů, tzn. zahrnuje také produktivitu 

starších a mladších generací. Navíc, platí-li předpoklad mezigeneračního přenosu 

vzdělání a sociálního postavení tak, jak je popsáno v kapitole (1), je pravděpodobné, že 

                                                                                                                                               
produktivity práce na vymezených faktorech (viz dále), a zkoumání opačné kauzality není jejím 

předmětem. 
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vliv kulturního kapitálu na produktivitu práce je spíše nepřímý, a projeví se tak 

v ostatních složkách lidského kapitálu, především tedy v kapitálu vzdělanostním. Tento 

předpoklad je přijímán také v dalším textu, a z toho důvodu se již práce kulturním 

kapitálem jako takovým dále nezabývá. 

Počet pozorování (počet zkoumaných zemí = 16) byl s ohledem na dostupnost dat 

relativně malý a subjektivní charakter dat získaných dotazníkovým šetřením může vést 

ke zkreslením. Přesto však byly výsledky této jednoduché vstupní analýzy dále použity 

vzhledem k tomu, že posloužily pouze k usnadnění prvotního výběru vhodných 

proměnných pro regresní analýzu. Na základě výsledků korelační analýzy tedy byla 

stanovena hypotéza: 

Produktivita práce ve vybraných zemích EU statisticky významně závisí na počtu let 

vzdělání pracovní síly, na jejím zdravotním stavu, členství v politických stranách 

a jiných organizacích, její důvěře v parlament, policii a právní systém a na všeobecné 

důvěře ve společnosti. 

Platnost uvedené hypotézy je dále ověřována pomocí panelové regrese, která je popsána 

v následující kapitole a která již zohledňuje kauzální vztah mezi zkoumanými 

veličinami. 

2.2 Regresní analýza 

Také regresní analýza patří ke statistickým metodám, které zkoumají vztah závislosti 

mezi určitými veličinami. Od korelační analýzy se však liší tím, že rozlišuje mezi 

závisle proměnnou (následek) a nezávisle proměnnými (příčiny).
47

 Jejím cílem je zjistit, 

jaký vliv mají změny nezávisle proměnných na proměnnou závislou. 

S využitím regresní analýzy je možné zkoumat vztah závislosti časových řad 

odpovídajících shodnému prostoru pro různé ukazatele, nebo prostorově diferencovaná 

data odpovídající shodnému časovému okamžiku či období (průřezová data). 

V praxi se nicméně často stává, že potřebná data pro naplnění regresních modelů jsou 

k dispozici jak v různém čase, tak v různém prostoru, avšak ani v čase ani v prostoru 

nezahrnují dostatečný počet pozorování pro provedení analýzy. V tomto případě je 

                                                 
47

 Viz např. Seger a Hindls (1995). 
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vhodným řešením využití panelové regrese, tedy regresní analýzy panelových dat. 

Panel dat zahrnuje časové řady pro různá území, např. různé země, a výsledný počet 

pozorování je tak roven součinu počtu zkoumaných období a počtu územních jednotek. 

Vedle problémů s nedostatečným počtem pozorování se v empirických pracích často 

vyskytuje další problém, kterým je heterogenita zkoumaných časových řad (např. pro 

různé země jsou dostupné údaje za různé roky). Vznikají tak datové sety, které se 

nazývají pool data. Vzhledem k charakteru těchto setů, kdy se jedná o nezávisle 

sdružená data v čase a prostoru, je v jejich případě, na rozdíl od standardních 

panelových dat, a priori odstraněn potencionální problém s autokorelací náhodné 

složky.
48

 Metoda regresní analýzy pool dat je použita také v této práci. 

2.2.1 Data 

Pro regresní analýzu byla rovněž využita data dostupná z ESS, avšak tentokrát pouze 

pro ukazatele, u nichž byl korelační analýzou prokázán vztah vzájemné závislosti 

s produktivitou práce. Jedná se o: 

 počet let studia, 

 vlastní hodnocení zdraví, 

 občanskou angažovanost – práci v politické straně, 

 občanskou angažovanost – práci v jiné organizaci, 

 míru důvěry v parlament, 

 míru důvěry v policii, 

 míru důvěry v právní systém, 

 míru všeobecné důvěry ve společnosti. 

Uvedené ukazatele vstupují do regresní analýzy jako nezávislé proměnné. Závislou 

proměnnou je pak produktivita práce, která byla obdobně jako v případě korelační 

analýzy vypočtena na základě dat dostupných z Eurostatu. 

Veškerá data byla shromážděna za zmiňované roky 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 pro 

vybrané země EU, které se účastní ESS. Jelikož se tento vzorek zemí v jednotlivých 

letech liší (především z důvodu nutné finanční spoluúčasti těchto zemí), nejsou data 
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 Viz např. Wooldridge (2009). 
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dostupná pro všechny země za všechna období. Časové řady tedy nejsou stejně dlouhé. 

Navíc celkově nezahrnují dostatečné množství období, ale stejně tak počet zkoumaných 

zemí je relativně malý. Z toho důvodu je zde použita výše popsaná metoda analýzy pool 

dat. 

V roce 2002 se ESS účastnilo 22 zemí
49

 včetně České republiky. V roce 2004 to bylo již 

26 zemí. Na průzkum navíc participovalo také Estonsko, Island, Slovensko, Turecko 

a Ukrajina. Absentoval však Izrael. V roce 2006 se Česká republika ESS neúčastnila, 

stejně tak průzkum opustili Island, Itálie, Lucembursko, Řecko a Turecko. Zúčastnili se 

však Bulharsko, Kypr, Lotyšsko, Rumunsko a Rusko, a výsledný počet zemí byl 25. 

V roce 2008 se ESS zúčastnily všechny zmíněné země kromě Rakouska, Itálie, Islandu 

a Lucemburska, přibylo navíc Chorvatsko a Litva. Celkový počet tak činil 30. 

V posledním roce, kdy se ESS konal, tedy v roce 2010 však počet zemí velmi výrazně 

poklesl. Průzkumu se již zúčastnilo pouze 20 zemí.
50

 

Přestože Litva se průzkumu v některých letech účastnila, nejsou za tuto zemi dostupná 

data vztahující se ke sledovaným ukazatelům. Kromě této země však do regresní 

analýzy vstupují všechny země, pro něž jsou data dostupná alespoň za jeden rok 

a zároveň jsou členskými zeměmi EU. Zemí, které splňují uvedené podmínky, je 25 

a jedná se o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, 

Španělsko, Finsko, Francii, Německo, Spojené království, Řecko, Maďarsko, Irsko, 

Itálii, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, 

Slovensko a Slovinsko. 

Následující část podává stručný nástin vývoje jednotlivých ukazatelů složek lidského 

kapitálu a produktivity práce v uvedených zemích EU. 
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 Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, 

Izrael, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko a Spojené království. 
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 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, 

Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené 

království. 
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Počet let studia 

Průměrný počet let studia
51

 mezi sledovanými zeměmi se pohybuje v rozmezí 7 a 14 let. 

Zemí, kde tento ukazatel dosahuje pouze 7 až 8 let, je Portugalsko. Tato situace je zde 

způsobená především vysokým podílem žáků předčasně opouštějících školu, kterých 

bylo v roce 2002 45 % (v roce 2010 to bylo již méně než 30 %). Zeměmi s nízkým 

průměrným počtem let vzdělání jsou dále také Řecko, Bulharsko nebo Rumunsko. 

Naproti tomu v zemích, jako je Dánsko, Nizozemí, Německo či Spojené království, 

průměrný počet let vzdělání převyšuje 13 let. Česká republika je v tomto ohledu mírně 

nad průměrem mezi sledovanými ekonomikami, kdy se počet let vzdělání pohybuje 

kolem 12,5 let. To je dáno především vysokým podílem osob s vyšším sekundárním 

vzděláním, tedy středoškolským s maturitou. 

Vlastní hodnocení zdraví 

Tento indikátor ukazuje procentuální podíl osob, které označily svůj zdravotní stav jako 

dobrý nebo velmi dobrý, na celkovém počtu respondentů. Tímto způsobem, mimo jiné, 

běžně hodnotí zdravotní stav populace instituce, jako je Český statistický úřad nebo také 

Světová zdravotnická organizace. 

Mezi sledovanými zeměmi svůj zdravotní stav hodnotí nejlépe obyvatelé Irska a Řecka, 

kde se ukazatel pohybuje nad 80 %. Dále jsou to Kypr, Švédsko, Dánsko, Rakousko 

nebo Belgie. Naopak je tomu v Lotyšsku, Estonsku a Portugalsku (ve sledovaném 

období průměrně méně než 50 %). Česká republika s ohledem na zdravotní stav 

populace patří spíše k horšímu průměru. Nicméně od roku 2002, kdy tento ukazatel 

dosahoval pouze 49 %, vzrostl téměř o 10 p.b. 

Občanská angažovanost – práce v politické straně 

Respondenti ESS v tomto případě odpovídali na otázku, zda v posledních 12 měsících 

pracovali v nějaké politické straně. Tento ukazatel pak vyjadřuje podíl těch, kteří 

odpověděli ano, na celkovém počtu respondentů. 

Z pohledu práce v politických stranách je nejvíce občansky angažované obyvatelstvo 

Kypru a Rakouska, kde v některých letech ukazatel přesahoval 9 %. Dále je to 
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 Jedná se pouze o formální vzdělávání. 
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obyvatelstvo Dánska, Švédska, Belgie či Irska. Nejhůře, průměrně za sledované období, 

jsou pak na tom Maďarsko, Lotyšsko nebo Portugalsko, ale také Česká republika, kde 

se ukazatel pohyboval okolo 3 %, přičemž po celé období postupně klesal. 

Občanská angažovanost – práce v jiné organizaci s cílem přispět k určitým 

zlepšením ve společnosti 

Obdobně jako v případě předchozího ukazatele, také u této otázky bylo úkolem 

respondentů vyjádřit ke své práci tentokráte v jiných organizacích, než jsou politické 

strany. Tzn. různá dobrovolnická a zájmová sdružení. Ukazatel opět vyjadřuje 

procentuální zastoupení respondentů, kteří na otázku odpověděli kladně. 

V tomto případě je ukazatel nejvyšší ve Finsku, Švédsku, Rakousku, Německu 

a Dánsku, dlouhodobě přes 20, ve Finsku dokonce přes 30 %. Země, kde je tento 

ukazatel nejnižší, nedosahují ani 5 %. Jedná se o Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, 

Portugalsko, Lotyšsko a Řecko. Navíc zde má ukazatel klesající trend. Naproti tomu 

v případě Maďarska se ukazatel v posledních dvou kolech ESS výrazně zvýšil, a to 

o více než 50 %. Česká republika se pohybuje mírně pod průměrem sledovaných zemí, 

ale ukazatel zde opět po celé sledované období klesal. 

Míra důvěry v parlament 

U zbývajících ukazatelů respondenti ESS na škále od 0 do 10 hodnotili, do jaké míry 

důvěřují vybraným institucím, v tomto případě parlamentu své země, přičemž 10 

znamenal úplnou důvěru. Ukazatelé jsou pak sestaveny jako podíl těch, kteří na škále 

zaškrtli číslo 7 a vyšší, na celkovém počtu respondentů. 

Takovýchto respondentů bylo v průměru za sledované období více než 40 % ve Finsku 

a Švédsku, v Dánsku pak dokonce více než 50 %. Nejhůře na tom byly naopak země 

jako Lotyšsko, Bulharsko, Polsko a Česká republika. V tomto případě však v ČR 

nedochází k poklesu ukazatele. 

Míra důvěry v policii 

Také pokud jde o důvěru v policii, jsou na tom nejlépe Dánsko a Finsko, kde ukazatel 

přesahuje 80 %. Vysoká míra důvěry v policii je také v Německu, Irsku či Švédsku. 

Nízká míra důvěry v policii naopak panuje v Bulharsku, na Slovensku, v České 



56 

republice, dále také v Lotyšsku a Rumunsku. V České republice však na rozdíl od 

předchozích indikátorů sociálního kapitálu nedochází k poklesu, ukazatel je poměrně 

stabilní. 

Míra důvěry v právní systém 

Dánsko a Finsko drží mezi sledovanými zeměmi prvenství, také pokud jde o míru 

důvěry jejich obyvatel v právní systém svých zemí. Ukazatel se zde pohybuje okolo 

70 %. Dalšími zeměmi, kde obyvatelstvo důvěřuje právnímu systému, jsou Švédsko, 

Rakousko, Lucembursko či Kypr. 

Naproti tomu v Bulharsku, Polsku a Portugalsku a dále také na Slovensku, v České 

republice a Rumunsku obyvatelstvo právnímu systému příliš nedůvěřuje. Tento ukazatel 

však má v České republice spíše rostoucí trend a míra důvěry v právní systém zde tedy 

postupně roste. 

Míra všeobecné důvěry ve společnosti 

Nejvýznamnějším, resp. nejpoužívanějším ukazatelem úrovně sociálního kapitálu na 

makro úrovni je míra všeobecné důvěry ve společnosti. Také v tomto případě 

respondenti ESS na škále od 0 do 10 rozhodovali o tom, do jaké míry důvěřují tentokrát 

ostatním lidem ve společnosti. Podíl těch, kteří označili alespoň číslo 7 na celkovém 

počtu respondentů, je pak využit jako ukazatel všeobecné důvěry. 

Skandinávské země jsou všeobecně známé vysokou mírou důvěry ve společnosti, což 

potvrzují i závěry ESS. Ve Švédsku, Finsku a Dánsku je tento ukazatel nejvyšší mezi 

sledovanými zeměmi, v Dánsku se blíží dokonce 70 %. Vysokou mírou důvěry ve 

společnosti se vyznačují také Nizozemí, Irsko nebo Spojené království, ale také 

Estonsko. 

Dlouhodobě pod 20 %se tento ukazatel pohybuje v Portugalsku, Bulharsku a Řecku, 

nízká míra důvěry ve společnosti je však také v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, ale 

také ve Francii. V české republice ukazatel dosahuje spíše průměrné hodnoty a má 

rostoucí trend. 
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Produktivita práce 

Produktivita práce je zde chápána jako výstup ekonomiky na jednoho pracovníka. Jak 

bylo již uvedeno, vzhledem k nedostupnosti dat byla produktivita práce vypočtena 

z několika různých ukazatelů – z HDP v běžných cenách, počtu obyvatel v různých 

věkových skupinách a míry zaměstnanosti. Ukazatel přesněji udává peněžní vyjádření 

roční produkce ekonomiky připadající na jednoho pracovníka v produktivním věku. 

Zemí s nejvyšší produktivitou práce je Lucembursko, následují Dánsko, Irsko, Belgie, 

Švédsko, Finsko a Francie. Nejnižší produktivitu práce pak vykazují Bulharsko, 

Rumunsko a Lotyšsko. Dále jsou to Polsko, Maďarsko, Estonsko a Česká republika. 

Produktivita práce v těchto zemích však po celé sledované období relativně rychle rostla 

a v České republice se téměř zdvojnásobila. 

2.2.2 Model 

Odhadovaný ekonometrický model závislosti produktivity práce na sledovaných 

proměnných je možné zapsat jako: 

                                                                

           , (2.2) 

kde je Pp produktivita práce, vzd počet let vzdělání, zdr vlastní hodnocení zdraví, str 

práce v politické straně, org práce v jiné organizaci, prl míra důvěry v parlament, pol 

míra důvěry v policii, prv míra důvěry v právní systém, duv míra všeobecné důvěry ve 

společnosti a u náhodná složka, a to vždy pro i-tou zemi v období t. 

Před samotnou regresní analýzou bylo nutné otestovat, zda jsou použité časové řady 

stacionární, tedy zda jsou jejich statistické vlastnosti, jako jsou průměr či rozptyl, v čase 

neměnné. 

Za tímto účelem byl použit test jednotkových kořenů Levina, Lina a Chua (viz příloha 

č. 2). Postupně byly testovány všechny použité časové řady. Výsledky ukázaly, že 

s výjimkou produktivity práce a míry důvěry v právní systém příslušné země jsou 

všechny použité řady stacionární, nebyla tedy potvrzena existence jednotkového kořene. 

V případě produktivity práce byl tento výsledek očekáván s ohledem na její dlouhodobý 

rostoucí trend. 
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Pro odstranění nestacionarity je možné v zásadě použít dva postupy. Prvním z nich je 

zlogaritmování nestacionární řady a druhým použití diferencí. V tomto případě byl 

použit první z uvedených postupů, a to především z důvodu snazší interpretace 

výsledků.
52

 Rovněž Mincerova mzdová regrese a podobné mikroekonomické modely 

vysvětlující produktivitu práce či výši mezd pracují s vysvětlovanou proměnnou 

v logaritmické podobě. Nový tvar odhadovaného modelu byl tedy následující: 

                                                          

                     , (2.3) 

Vzhledem k tomu, že vysvětlovaná proměnná je vyjádřena v logaritmické podobě, lze 

regresní koeficienty  interpretovat jako procentuální změny produktivity práce při 

změně hodnoty příslušné vysvětlující proměnné o jednotku, resp. při změně hodnoty 

o jedno procento v případě logaritmicky vyjádřené vysvětlující proměnné. 

Při odhadech modelů pool dat je možné počítat také s určitými nepozorovanými, 

individuálními efekty. Ty mohou mít podobu fixních nebo náhodných efektů. Fixní 

efekty vyjadřují neměnnost některých proměnných v čase či prostoru. Jedná-li se 

o původně vysvětlující proměnné, nemohou být do regresní analýzy dále zahrnuty. 

V případě fixních efektů jsou tyto vždy korelovány alespoň s jednou z vysvětlujících 

proměnných. Není-li tomu tak, hovoří se o efektech náhodných. Podle Wooldridge 

(2009) je vhodné do modelu zahrnout náhodné efekty v případě, kdy počet průřezů je 

výrazně vyšší než počet sledovaných období, což je také případ zde odhadovaného 

modelu. Navíc se v případě všech proměnných jedná o veličiny, které se v čase příliš 

nemění, a zahrnutí fixních efektů by mohlo vést k příliš razantnímu snížení počtu 

stupňů volnosti. 

Poté, co byla z modelu odstraněna nestacionarita některých časových řad, byla 

testována vhodnost a možnost použití náhodných efektů, a to s využitím Hausmanova 
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 Na tomto místě je třeba zmínit, že testování a případné odstraňování nestacionarity se může zdát 

nerelevantní s ohledem na délku použitých časových řad. Avšak, jak je uvedeno, s ohledem na 

interpretaci výsledků se zlogaritmování vysvětlované proměnné jeví jako žádoucí. Tento postup byl 

použit také pro proměnnou důvěry v právní systém. Vzhledem k tomu, že se hodnoty všech vysvětlujících 

proměnných zahrnutých do modelu pohybují řádově v jednotkách či desítkách procent, nebylo nutné 

přistoupit k logaritmování ostatních proměnných, které by jinak bylo vyžadováno z důvodu zajištění 

homogenity škál, na kterých se hodnoty proměnných pohybují.  
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testu. Ten prokázal, že individuální efekty nejsou korelovány s žádnou z vysvětlujících 

proměnných (pravděpodobnost neexistence korelace = 100 %). Model byl tedy dále 

odhadován s náhodnými efekty v následující podobě: 

                                                          

                     , (2.4) 

kde 

           (2.5) 

a kde v je složená náhodná složka a a je náhodný efekt pro i-tou zemi. 

V rámci ekonometrické verifikace modelu je běžně nutné provést statistické testy 

některých vlastností náhodné složky. Jedná se především o autokorelaci 

a heteroskedasticitu. Použitý ekonometrický software E-Views umožňuje využít 

speciální metodu regresního odhadu (White Cross-Section Method), která zajišťuje, aby 

byly t-statistiky a standardní chyby věrohodné, neboť jsou o autokorelaci 

a heteroskedasticitu korigovány. Metoda byla použita také při tomto odhadu. 

Pro statistickou verifikaci modelu byl použit F - test, který ukázal, že model jako celek 

je statisticky významný, a to na 1% hladině významnosti. Pro verifikaci statistické 

významnosti jednotlivých proměnných byl standardně využit t - test. Ten na přijatelné 

hladině významnosti (do 10 %) neprokázal statistickou významnost proměnných míry 

důvěry v parlament a míry důvěry v právní systém. Tyto proměnné byly z regresní 

analýzy vyloučeny. Důvěra v instituce je tedy v další analýze aproximována pouze 

důvěrou v policii příslušné země. 
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Tab. (2.2): Odhad regresních koeficientů 

Proměnná  t - statistika Pravděpodobnost 

C 8,371023 46,17331 0,000** 

VZD 0,057143 2,238426 0,028* 

ZDR 0,016908 4,903220 0,000** 

STR -0,044790 -3,026717 0,003** 

ORG 0,011619 4,642739 0,000** 

POL 0,004684 3,761775 0,000** 

DUV 0,011765 2,363120 0,020* 

Pozn.: t – statistiky jsou korigovány o heteroskedasticitu. *, resp. ** označují hladinu významnosti 5 %, 

resp. 1 %. Počet pozorování = 96. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka (2.2) shrnuje výsledky panelové regrese. Ukazuje hodnoty regresních 

koeficientů úrovňové konstanty a jednotlivých proměnných, hodnoty 

t – statistik a pravděpodobnosti platnosti hypotéz o statistické nevýznamnosti úrovňové 

konstanty a proměnných. Koeficient determinace nabývá hodnoty 47,05 %. 

Součástí verifikace modelu je také ekonomická verifikace, tedy ověření platnosti 

předpokladů o tom, zda regresní koeficienty dosahují kladných, či záporných hodnot, 

tedy jakým směrem ovlivňují vysvětlovanou proměnnou. 

V tomto modelu se předpokládalo, že veškeré vysvětlující proměnné ovlivňují 

vysvětlovanou proměnnou pozitivně, tedy s jejich růstem roste také vysvětlovaná 

proměnná. Znaménka regresních koeficientů by tedy měla být kladná. Tento předpoklad 

se potvrdil u všech vysvětlujících proměnných s jedinou výjimkou proměnné občanské 

angažovanosti – práce v politické straně. Ta dle výsledků regresní analýzy ovlivňuje 

produktivitu práce negativně. Záporný regresní koeficient naznačuje, že vzroste-li podíl 

obyvatel, kteří pracují v politické straně, dojde v dané ekonomice k poklesu 

produktivity práce. 

Vzhledem k tomuto rozporu s teoretickým předpokladem není v další analýze tato 

proměnná využívána. Občanská angažovanost je tak aproximována jedinou proměnnou, 

a to prací v jiné než politické organizaci. 



61 

Aby bylo možné regresní koeficienty správně interpretovat, je nutné nejprve provést 

jejich úpravu s ohledem na to, že vysvětlovaná proměnná je v logaritmické podobě (viz 

Wooldridge, 2009). A to následujícím způsobem: 

   ̂     (     ̂   ), (2.6) 

kde je  ̂ odhadovaná hodnota produktivity práce a   ̂ jsou odhadované hodnoty 

regresních koeficientů pro jednotlivé vysvětlující proměnné. Přepočtené regresní 

koeficienty pak ukazují procentuální změnu produktivity práce při změně dané 

vysvětlující proměnné o jednotku. Pro velmi malé hodnoty je nicméně přepočtená 

hodnota přibližně rovna hodnotě původního koeficientu vynásobeného stem. 

Největší vliv na produktivitu práce má tedy vzdělání, resp. počet let studia. Zvýší-li se 

průměrný počet let studia pracovníků o jeden rok, dojde k nárůstu produktivity práce 

o 5,9 %. Přibližně stejný vliv na produktivitu práce pak mají proměnné vlastního 

hodnocení zdraví, práce v jiné než politické organizaci a všeobecné důvěry ve 

společnosti. Zvýší-li se podíl obyvatel ve věku 15-64 let, kteří hodnotí své zdraví jako 

dobré či velmi dobré, o 1 p.b., vzroste produktivita práce o 1,7 %. Zvýší-li se podíl 

obyvatel, kteří pracují v jiné než politické organizaci, o 1 p.b., vzroste produktivita 

o 1,2 % a zvýší-li se podíl těch, kteří důvěřují ostatním lidem ve společnosti, o 1 p.b., 

vzroste produktivita rovněž o 1,2 %. Nejslabší je pak vliv proměnné důvěry v policii. 

Zvýší-li se podíl těch, kteří policii důvěřují, o 1 p.b., produktivita práce vzroste o 0,5 %. 

Vzhledem k tomu, že ukazatel důvěry v policii a ukazatel práce v jiné než politické 

organizaci se shodně vztahují k úrovni sociálního kapitálu na mezo úrovni, a navíc jsou 

oba statisticky významné na 1% hladině významnosti, byl pro další analýzu vybrán 

pouze jeden z nich, a to ten, jehož vliv na produktivitu práce je silnější a který navíc 

spíše odpovídá původnímu Putnamovu pojetí sociálního kapitálu, tedy ukazatel 

občanské angažovanosti – práce v jiné než politické organizaci. 

2.2.3 Shrnutí 

V této subkapitole byl popsán postup a výsledky panelové regrese (resp. regresní 

analýzy pool dat), jejímž cílem bylo potvrdit hypotézu, která postuluje, že produktivita 

práce ve vybraných zemích EU statisticky významně závisí na počtu let vzdělání 

pracovní síly, na jejím zdravotním stavu, členství v politických stranách a jiných 
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organizacích, její důvěře v parlament, policii a právní systém a na všeobecné důvěře ve 

společnosti. 

Analýza hypotézu jako takovou nepotvrdila, neboť nebyla prokázána statisticky 

významná závislost produktivity práce na míře důvěry v parlament a právní systém 

příslušné země. Výsledky analýzy navíc nebyly ekonomicky verifikovány v případě 

práce v politické straně. Vzhledem k tomu, že pro mezosociální úroveň sociálního 

kapitálu byly úspěšně statisticky i ekonomicky verifikovány dvě proměnné, bylo 

s ohledem na hodnoty regresních koeficientů rozhodnuto, že v další práci bude sociální 

kapitál na mezo úrovni aproximován občanskou angažovaností v podobě práce v jiné 

než politické organizaci. 

Vypočtené regresní koeficienty poslouží v další analýze ke stanovení vah jednotlivých 

složek lidského kapitálu v multikriteriálním ukazateli. Ten se tedy na základě výše 

uvedeného bude skládat ze vzdělanostního, zdravotního a sociálního kapitálu 

vyjádřeného na mezo a makro úrovni. Tyto složky budou aproximovány popsanými 

ukazateli následujícím způsobem: 

 vzdělanostní kapitál – počet let vzdělání, 

 zdravotní kapitál – vlastní hodnocení zdraví, 

 sociální kapitál (mezo úroveň) – práce v jiné než politické organizaci, 

 sociální kapitál (makro úroveň) – všeobecná důvěra ve společnosti. 
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3 Multikriteriální ukazatel relativní úrovně lidského kapitálu 

Multikriteriální ukazatele jsou takové, které jsou výsledkem agregace několika různých 

kritérií. Umožňují tak nahlížet na zkoumaný problém z několika různých úhlů pohledu 

zároveň. Sestavovaný multikriteriální ukazatel lidského kapitálu je označen jako 

relativní z toho důvodu, že je nutné na jeho hodnoty vždy pohlížet v relaci k ostatním 

zkoumaným variantám (k hodnotám pro ostatní země). 

Pro sestavení indexu jsou využity metody multikriteriálního hodnocení variant.
53

 Ty 

jsou v běžné praxi využívány především pro účely manažerského rozhodování jako 

podklad pro výběr vhodné varianty s ohledem na vybraná kritéria. Jedná se například 

o situace, kdy manažer rozhoduje o nákupu nového výrobního zařízení a rozhodujícími 

kritérii jsou pro něj výkon, cena a spotřeba. Zavádění multikriteriálních modelů do 

procesu rozhodování vede k jeho systematizaci a objektivizaci. 

Alternativní použití těchto metod na makroekonomické úrovni, tedy jejich využití pro 

sestavování multikriteriálních indexů různého druhu, se jeví více než vhodným. A to 

právě proto, že umožňují v jediném ukazateli zohlednit různé vlivy. Další, velice 

podstatnou výhodou metod multikriteriálního hodnocení variant je možnost práce 

s kvalitativními daty a kombinování práce s kvalitativními a kvantitativními daty. I to je 

z hlediska zkoumání ekonomických jevů, jakožto jevů společenských, více než žádoucí. 

Takové využití metod multikriteriálního hodnocení však není příliš obvyklé. Na místo 

toho jsou v ekonomické praxi jednotlivé vlivy posuzovány samostatně, např. ve 

složitých a často obtížně srozumitelných ekonometrických modelech. 

Pro sestavení multikriteriálních indexů je možné použít speciální počítačové programy 

(Expert Choice, Super Decisions aj.), které umožňují při sestavování indexu zadávat 

různá kritéria a přidělovat jim různé váhy. Na základě metod multikriteriálního 

hodnocení variant pak programy sestavují relativní souhrnné ukazatele. Metodou, která 

je při multikriteriálním hodnocení variant nejčastěji využívána, je metoda analytického 

hierarchického procesu (AHP). Jedná se o metodu, kterou v 80. letech vyvinul Thomas 
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 Popis metod vícekriteriálního hodnocení, stanovení kritérií a vah viz např. Zmeškal (2009). 
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L. Saaty,
54

 kdy jsou jednotlivá kritéria pro posuzování variant seřazena do lineární 

hierarchie s ohledem na stanovený cíl (viz dále). 

Sám Saaty však metodu AHP později dále rozšířil tak, aby kromě závislosti 

jednotlivých variant na kritériích v hierarchii byla zohledněna také závislost kritérií na 

variantách, vzájemná závislost kritérií a vzájemná závislost variant. Tuto metodu pak 

označil jako analytický síťový proces (ANP).
55

 Ten je tedy ve skutečnosti metodou 

univerzálnější, nadřazenou AHP. 

Tato kapitola postupně popisuje sestavení souhrnného multikriteriálního ukazatele 

lidského kapitálu založené na obou zmiňovaných metodách, tedy (1) AHP a (2) ANP. 

Každá z těchto metod je nejprve vysvětlena a poté je použita k výpočtu ukazatele 

lidského kapitálu. Výsledky jsou konfrontovány v závěru kapitoly. 

3.1 Výpočet ukazatele lidského kapitálu s využitím metody AHP 

Již v úvodu kapitoly bylo naznačeno, na jakých principech je založena metoda AHP. 

Následující podkapitola se této problematice věnuje podrobněji. 

3.1.1 Analytický hierarchický proces (AHP) 

Metoda AHP byla vyvinuta v roce 1980 Thomasem Saatym zejména za účelem 

usnadnění manažerského rozhodování. Jak uvádí Saaty (2008), manažerské 

rozhodování se dnes stalo jakousi matematickou vědou, která je stále složitější. Kritérií 

pro rozhodování přibývá, mohou být obtížně měřitelná, závisejí na sobě navzájem apod. 

Nicméně za předpokladu, že kritéria jsou porovnatelná, lze použít různé matematické 

metody tak, aby byla zároveň měřitelná a vyjádřitelná čísly. Je však třeba mít neustále 

na mysli, že tato čísla mohou mít striktně relativní charakter, který vyplývá právě 

z faktu, že metody pro hodnocení kritérií vycházejí z jejich porovnávání. 

Saatyho metoda hodnocení kritérií – tedy přidělování vah pro rozhodování těmto 

kritériím – je založená na párovém porovnávání, tzn. porovnávání každé dvojice 

kritérií. Obecně je možné porovnávat prakticky jakoukoliv jejich vlastnost, která je 
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 Saaty (1980). 
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 Saaty (1996). 



65 

z pohledu rozhodovatele (manažera, ekonoma) důležitá. Saaty však jako součást AHP 

původně používal párové porovnávání důležitosti kritérií. 

Stanovení vah kritérií je však pouze jedním z několika kroků AHP. Tento proces obecně 

zahrnuje:
56

 

1. vymezení rozhodovacího problému; 

2. vytvoření hierarchické struktury rozhodování od vrcholu (stanovení cíle 

rozhodování), přes jednotlivá kritéria, příp. subkritéria, až po nejnižší úroveň, 

kterou jsou samotné varianty rozhodování; 

3. sestavení matic párového porovnávání pro každou úroveň kritérií; 

4. výpočet vah kritérií na všech úrovních na základě jejich párového porovnání. 

Pro provedení párového porovnání a stanovení vah kritérií, což je stěžejní součástí 

AHP, je nutné mít škálu hodnot, které vyjadřují míru, do jaké je dané kritérium 

důležitější z hlediska cíle rozhodování než kritérium, s nímž je porovnáváno. Podle 

Saatyho je tato škála devítistupňová. Její slovní popis vycházející z originálního 

Saatyho pojmenování jednotlivých stupňů je uveden v tabulce (3.1). 
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 Saaty (2008). 
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Tab. (3.1): Saatyho devítistupňová škála pro párové porovnání 

Míra 

důležitosti 

Definice Vysvětlení 

1 Stejně důležité Obě kritéria k cíli rozhodování přispívají 

v zásadě shodně 
2 Slabě nebo nepatrně důležitější 

3 Mírně důležitější Zkušenost s ohledem na cíl mírně 

upřednostňuje jedno kritérium před druhým 
4 Mírně plus 

5 Silně důležitější Zkušenost s ohledem na cíl silně 

upřednostňuje jedno kritérium před druhým. 
6 Silně plus 

7 Velmi silně nebo prokazatelně důležitější Jedno kritérium je před druhým 

upřednostňováno velmi silně, zkušenost toto 

prokázala v praxi 
8 Velmi, velmi slině 

9 Extrémně důležitější Nejvyšší možná priorita daného kritéria 

Reciproká 

hodnota 

Jestliže kritérium A má přidělenu jednu 

z výše uvedených hodnot ve vztahu ke 

kritériu B, pak kritériu B je přiřazena 

reciproká hodnota ve vztahu ke kritériu A 

Racionální předpoklad 

1.1 – 1.9 Jsou-li si kritéria velice blízká Tato malá čísla mohou být použita pro 

komparaci kritérií, která jsou si velmi blízká tak, 

aby i v jejich případě byla důležitost rozlišena 

Zdroj: Saaty (2008) 

S využitím této škály jsou porovnávány všechny dvojice kritérií (X) a získané hodnoty 

(s) jsou vepsány do symetrické Saatyho matice (S). Každý prvek matice (sij) pak 

vyjadřuje důležitost kritéria (Xi) v porovnání s kritériem (Xj). Saatyho matice má 

následující podobu (obr. (3.1)). 

Obr. (3.1): Saatyho matice párového porovnání 

  X1 X2 … Xj 

S =  

X1 s11 s12 … s1j 

X2 s21 s22 … s2j 

… … … … … 

Xi si1 si2 … sij 

      

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnota (s12 = 5) pak např. říká, že kritérium (X1) je silně důležitější než kritérium (X2) 

(hodnota 5 Saatyho škály) atd. Při porovnávání kritéria (X2) s kritériem (X1) je pak 

použita reciproká hodnota a obdobně při porovnávání dalších dvojic kritérií. 

Je tedy zřejmé, že 

(1) pro (i = j); sij = 1, (3.1) 

(2)     
 

   
. (3.2) 

Váhy (w) pro jednotlivá kritéria se pak z matice získají tak, že se provede součet hodnot 

v každém řádku a vyjádří se jeho podíl na celkovém součtu všech hodnot. Tento postup 

bývá označován jako normalizace
57

 a vzhledem k metodice výpočtu musí být součet 

vah přirozeně 100 %, tedy 

∑     
 
 . (3.3) 

Každá váha pak procentuálně vyjadřuje, jak dané kritérium ovlivňuje hodnotu cíle či 

kritéria na vyšší úrovni. 

Kritéria se mohou dále větvit do nižších úrovní, subkritérií, a dále, jak je z pohledu 

rozhodovatele žádoucí. Hierarchická struktura pak může mít např. následující podobu 

(obr. 3.2), kdy je cíl hodnocen z hlediska kritérií A, B, C a D, přičemž kritérium A se 

dále větví do dalších tří subkritérií a kritérium D do dalších dvou subkritérií. 

Obr. (3.2): Příklad hierarchické rozhodovací struktury 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
57

 Viz např. Ramík, Perzina (2008). 
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Poslední, nejnižší úroveň hierarchie tvoří jednotlivé varianty, které jsou za pomoci 

modelu posuzovány. 

Pro výpočet vah v takovémto případě by bylo nutné sestavit tři matice. První z nich by 

sloužila ke stanovení vah hlavních kritérií. Druhá matice by sloužila k párovému 

porovnání subkritérií kritéria A a třetí k porovnání subkritérií kritéria D. Součet vah 

v každé matici musí vždy odpovídat 100 %. 

Takto vypočtené váhy subkritérií však nejsou konečné. Aby bylo možné přistoupit 

k samotnému posuzování jednotlivých variant, musejí být váhy na koncích větví 

hierarchického stromu vynásobeny váhou nadřazeného kritéria. Takto stanovené váhy 

již konečné jsou a mohou být použity při rozhodování. 

Výsledkem AHP je stanovení pořadí variant s ohledem na stanovený cíl.
58

 Variantám je 

sice přiřazena určitá hodnota, ta však nemá bez porovnání s hodnotami pro ostatní 

varianty ekonomický význam. 

Alternativně lze při sestavování matic párového porovnávání používat místo 

vyjadřování důležitosti např. vyjadřování přímých preferencí z pohledu rozhodovatele 

nebo pravděpodobnosti aj. Stejně tak je možné upravit šíři použité škály, je-li to 

žádoucí. Změna škály sice způsobí odlišnost výsledných hodnot, nikoliv však pořadí 

variant, které je faktickým výsledkem AHP. 

V praxi je celý proces obvykle zpracováván za použití vhodného software, např. 

v prostředí programu Expert Choice, který byl přímo vyvinut pro práci s AHP. Je použit 

také v této práci. 

3.1.2 Výpočet ukazatele lidského kapitálu 

Hierarchická struktura pro výpočet multikriteriálního ukazatele lidského kapitálu 

zahrnuje pět úrovní. Tou první je samotný cíl, kterému odpovídá hodnota lidského 

kapitálu, resp. pořadí zkoumaných zemí s ohledem na úroveň lidského kapitálu. Další 

úroveň tvoří hlavní kritéria modelu. Těmi jsou vzdělanostní, zdravotní a sociální 
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 Alternativními cíli multikriteriálního hodnocení variant mohou být např. nalezení optimální varianty, 

uspořádání variant do hierarchických shluků, rozdělení variant na akceptovatelné a neakceptovatelné či 

stanovení množiny efektivních variant (viz např. Zmeškal, 2009). 
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kapitál. Třetí úroveň tvoří subkritéria sociálního kapitálu, která jsou dvě – jedná se 

o sociální kapitál na mezo a makro úrovni. Čtvrtou úrovní hierarchické struktury jsou 

subkritéria, kterým lze již přímo přiřadit určité hodnoty (např. hodnocení zdraví či míry 

důvěry ve společnosti na stanovené škále a další). Nejnižší úroveň hierarchie tvoří 

jednotlivé posuzované varianty, tedy sledované země EU. Struktura je znázorněna 

v příloze č. 3. 

Struktura modelu a použitá data 

Pro sestavení modelu multikriteriálního hodnocení vybraných zemí EU s ohledem na 

úroveň lidského kapitálu byla stejně jako v předchozích analýzách použita data 

z European Social Survey, a to z roku 2008, kdy byla účast zemí na tomto průzkumu 

největší. Počet variant modelu, tedy zkoumaných zemí, které jsou členy EU, tak byl 22. 

Jedná se o Belgii, Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Německo, Dánsko, Estonsko, 

Španělsko, Finsko, Francii, Spojené království, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko a Slovensko. 

Subkritérii vzdělanostního kapitálu jsou jednotlivé stupně vzdělání podle ISCED 

(mezinárodní klasifikace vzdělání). V prostředí programu Expert Choice je při 

hodnocení variant potřeba každé variantě přiřadit právě jedno subkritérium nadřazeného 

kritéria, tedy pouze jediný stupeň vzdělání. Obdobně jako v případě panelové regrese 

zde byla použita data o průměrném počtu vzdělání. Vzhledem k tomu, že každému 

dokončenému stupni vzdělání je možné přiřadit určitý počet let vzdělání,
59

 je možné 

také každé zemi přiřadit právě jeden stupeň vzdělání, kterého její populace průměrně 

dosahuje. Subkritéria vzdělanostního kapitálu jsou tedy následující: 

 nižší než nižší sekundární vzdělání (ISCED 0 – 1, do 8 let), 

 nižší sekundární (ISCED 2, 9 – 12 let), 

 vyšší sekundární vzdělání (ISCD 3, 13 let), 

 post-sekundární (ne terciární) vzdělání (ISCED 4, 14 – 18 let), 

 terciární vzdělání (ISCED 5 – 6, více než 18 let). 

V případě zdravotního kapitálu, tedy vlastního hodnocení zdraví, tvoří subkritéria 

jednotlivé možnosti, jakými mohli respondenti ohodnotit svůj zdravotní stav: 
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 Dle metodiky ISCED, viz např. ČSÚ (2011). 
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 velmi dobrý, 

 dobrý, 

 uspokojivý, 

 špatný, 

 velmi špatný. 

Zde se projevila přednost AHP ve smyslu umožnění práce s kvalitativními proměnnými. 

Vzhledem k tomu, že zde není možné kvantitativně vyjádřit jednotlivá subkritéria ani 

žádnou průměrnou hodnotu zdravotního stavu, je vždy dané zemi přiřazeno to 

subkritérium, u nějž je největší procentuální zastoupení obyvatelstva. 

Sociální kapitál se člení do dvou subkritérií, jak bylo již uvedeno, a to sociální kapitál 

na mezo úrovni a sociální kapitál na makro úrovni. Na mezo úrovni se dále člení do 

subkritérií dle toho, zda jsou (byli v posledních 12 měsících s cílem přispět k určitým 

zlepšením ve společnosti) respondenti členy nějaké jiné organizace (zájmová či 

dobrovolnická sdružení), než jsou politické strany. Subkritéria jsou tedy pouze dvě: 

 ano, 

 ne. 

Problémem v případě tohoto kritéria byla velice nízká diferenciace hodnot podle zemí, 

bylo-li jim přiřazeno subkritérium na základě toho, zda větší podíl obyvatelstva pracuje 

v nějaké dobrovolnické organizaci, či nikoliv. Za těchto okolností by bylo přirozeně 

všem zemím přiřazeno subkritérium „ne“, neboť se nedá očekávat, že by v nějaké zemi 

většina obyvatel pracovala v podobných organizacích. S ohledem na vývoj dat a jejich 

rozložení mezi zeměmi bylo subkritérium „ano“ přiřazeno těm zemím, kde alespoň 

20 % respondentů uvedlo, že pracuje v jiné než politické organizaci s cílem přispět 

k určitým zlepšením ve společnosti. 

Po vyřazení extrémních hodnot byly subkritérii sociálního kapitálu na makro úrovni 

hodnoty 1 až 9 podle míry, do jaké se respondenti ESS ztotožňují s výrokem, že obecně 

lze říci, že většině lidí je možné důvěřovat. Číslo 9 přitom znamená maximální možnou 

míru důvěry, resp. ztotožnění se s výrokem. Pro každou zemi pak bylo vypočteno 

průměrné hodnocení (vážený průměr) a na jeho základě přiřazeno příslušné 

subkritérium. 
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Postup řešení 

Jak bylo již uvedeno v části věnující se AHP obecně, postup řešení má jasně dané 

kroky, které je nutné postupně naplnit. Prvním z nich je vymezení problému. Tím je 

stanovení relativní hodnoty lidského kapitálu, resp. stanovení pořadí sledovaných zemí 

EU s ohledem na jejich úroveň lidského kapitálu. 

Dalším krokem je sestavení hierarchické struktury kritérií a subkritérií pro dosažení 

cíle. To bylo již popsáno v předchozí subkapitole věnující se datům a struktuře modelu. 

Zcela zásadní částí AHP je stanovení vah jednotlivých kritérií a subkritérií modelu. Jak 

uvádí Saaty (2008), párové porovnávání, které slouží jako nástroj pro stanovení vah, 

musí být prováděno na základě objektivních skutečností, empirických zkušeností apod. 

Není tedy možné je stanovit čistě na základě subjektivního pocitu. Jako podklad pro 

stanovení vah v tomto případě slouží výsledky regresní analýzy. Každý výpočet vah je 

nutné dále verifikovat s využitím tzv. indexu nekonzistence.
60

 Pohybuje-li se tento index 

do hodnoty 0,1, lze stanovení vah považovat za konzistentní (tzn. prvky Saatyho matice 

jsou lineárně nezávislé), a logicky správné. 

Váhy hlavních kritérií modelu, tedy vzdělanostního, zdravotního a sociálního kapitálu, 

byly stanoveny přímo na základě vypočtených regresních koeficientů, které vypovídají 

o tom, do jaké míry jednotlivé složky lidského kapitálu ovlivňují produktivitu práce. 

Váhy byly jednoduše vypočteny jako podíl regresního koeficientu na součtu všech 

regresních koeficientů, vynásobený stem (v procentech). Součet vah pro danou úroveň 

kritérií tak činí 100 %, jak je vyžadováno. Regresní koeficienty a vypočtené váhy 

jednotlivých kritérií ukazuje tabulka (3.1). Index nekonzistence byl nulový pro váhy 

hlavních kritérií a rovněž pro váhy subkritérií sociálního kapitálu. 

  

                                                 
60

 Index nekonzistence byl vypočten v programu Expert Choice pro stanovení vah hlavních kritérií a dále 

při každém párovém porovnání. 
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Tab. (3.1): Váhy jednotlivých složek lidského kapitálu 

Složka lidského kapitálu Regresní koeficient Váha (%) 

Vzdělanostní kapitál 0,057143 58,65 

Zdravotní kapitál 0,016908 17,35 

Sociální kapitál (mezo úroveň) 0,011619 24,00 (soc. kap.)     49,71 (mezo) 

50,29 (makro) Sociální kapitál (makro úroveň) 0,011765 

Suma 0,097435 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Regresní analýza dále potvrdila, že produktivita práce roste s počtem let vzdělání, se 

zvyšujícím se podílem osob, které své zdraví hodnotí pozitivně, s rostoucím podílem 

těch, kteří pracují v jiné než politické organizaci a s rostoucím podílem těch, kteří jsou 

přesvědčeni, že ostatním lidem je možné důvěřovat. Toto zjištění je využito jako 

objektivní podklad pro párové porovnávání jednotlivých subkritérií, kdy je 

upřednostňován vždy: 

 vyšší stupeň vzdělání, tzn. vyšší počet let vzdělání před nižším, 

 lepší hodnocení vlastního zdravotního stavu před nižším, 

 práce v jiné organizaci než v politické straně před neúčastí na takovéto práci, 

 vyšší míra všeobecné důvěry před nižší. 

Matice párového porovnání pro subkritéria vzdělanostního kapitálu je znázorněna na 

následujícím obrázku (3.3). 

Obr. (3.3): Matice párového porovnání pro subkritéria vzdělanostního kapitálu 

Subkritérium 

(vzdělání) 
ISCED 0-1 ISCED 2 ISCED 3 ISCED 4 ISCED 5-6 

ISCED 0-1 1 1/2 1/3 1/4 1/5 

ISCED 2 2 1 1/2 1/3 1/4 

ISCED 3 3 2 1 1/2 1/3 

ISCED 4 4 3 2 1 1/2 

ISCED 5-6 5 4 3 2 1 

      

Zdroj: vlastní zpracování 

V matici je vždy jako důležitější označen vyšší stupeň vzdělání v porovnání s nižším 

stupněm s využitím pětibodové hodnotící škály. Vysokoškolské vzdělání je tedy 
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chápáno jako maximálně důležité z hlediska vlivu na produktivitu práce, což je 

v souladu se současnými trendy v oblasti evropské politiky zaměstnanosti.
61

 

Výsledné váhy pro subkritéria vzdělanostního kapitálu byly vypočteny pomocí 

programu Expert Choice s indexem nekonzistence 0,02 a jsou následující: 

 nižší než nižší sekundární vzdělání 6,2 %, 

 nižší sekundární vzdělání 9,7 %, 

 vyšší sekundární vzdělání 16 %, 

 post-sekundární vzdělání 26,3 %, 

 terciární vzdělání 41,9 %. 

Obdobným způsobem byla sestavena také matice párového porovnání pro subkritéria 

zdravotního kapitálu. V tomto případě byla využita rovněž pětibodová hodnotící škála 

vyjadřující důležitost jednotlivých subkritérií, a výsledné váhy jsou tedy shodné 

s vahami subkritérií vzdělanostního kapitálu. 

Obr. (3.4): Matice párového porovnání pro subkritéria zdravotního kapitálu 

Subkritérium 

(zdravotní stav) 

Velmi 

dobrý 
Dobrý Uspokojivý Špatný 

Velmi 

špatný 

Velmi dobrý 1 2 3 4 5 

Dobrý 1/2 1 2 3 4 

Uspokojivý 1/3 1/2 1 2 3 

Špatný 1/4 1/3 1/2 1 2 

Velmi špatný 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

      

Zdroj: vlastní zpracování 

Index nekonzistence byl opět roven 0,02. Výsledné váhy vyjadřující zadanou důležitost 

z pohledu vlivu na produktivitu práce jsou následující: 

                                                 
61

 Viz např. strategický dokument EU Evropa 2020 (či dříve Lisabonská strategie), kde se uvádí, že pouze 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla je schopna se neustále přizpůsobovat technologickým změnám 

a zvyšovat svou produktivitu v souladu s technologickým pokrokem, což je jedním z předpokladů pro 

dosažení vyváženého hospodářského růstu. Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci mají navíc životní 

strategii zaměřenou na sociální status (viz Katrňák, 2004) a usilují o jeho udržení a tedy také o získání 

a udržení si pracovního místa, což je z makroekonomického úhlu pohledu rovněž možno chápat jako 

faktor pozitivně ovlivňující produktivitu práce. 
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 velmi dobrý zdravotní stav 41,9 %, 

 dobrý zdravotní stav 26,3 %, 

 uspokojivý zdravotní stav 16 %, 

 špatný zdravotní stav 9,7 %, 

 velmi špatný zdravotní stav 6,2 %. 

V případě kritéria sociální kapitál, subkritéria mezo úroveň dochází k dalšímu větvení 

do dvou kritérií. Jedná se o odpověď ano, či ne v otázce, zda respondenti ESS 

v posledních 12 měsících pracovali v nějaké jiné organizaci než politické straně s cílem 

přispět k určitým zlepšením ve společnosti. Stanovení vah je v tomto případě obtížné 

vzhledem k tomu, že jsou porovnávána pouze dvě kritéria. Práce v organizacích 

nepolitického zaměření byla v zásadě subjektivně posouzena jako důležitější velmi silně 

v porovnání s neúčastí na takové práci a výsledná váha tak činí 87,5 % při nulovém 

indexu nekonzistence. 

V případě posledního subkritéria sociálního kapitálu na makro úrovni, tedy všeobecné 

důvěry ve společnosti, byla sestavena rozsáhlá matice, která má následující podobu 

(obr. (3.5)). 

Obr. (3.5): Matice párového porovnání pro subkritéria sociálního kapitálu makro úrovni 

Subkritérium 

(důvěra) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 

2 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

3 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 

4 4 3 2 1 1/2 1/3 1/3 1/5 1/6 

5 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 

6 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 

7 7 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 

8 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 

9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          

Zdroj: vlastní zpracování 

Na devítistupňové škále byla vždy upřednostněna vyšší míra důvěry před nižší 

a výsledné váhy vypočtené v programu Expert Choice mají následující hodnoty (index 

nekonzistence 0,03): 
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 1 1,8 %, 

 2 2,5 %, 

 3 3,5 %, 

 4 5,1 %, 

 5 7,4 %, 

 6 10,8 %, 

 7 15,5 %, 

 8 22,2 %, 

 9 31,2. 

Výsledky 

Výpočet výsledných hodnot souhrnného multikriteriálního ukazatele relativní úrovně 

lidského kapitálu byl proveden v programu Expert Choice za použití tzv. syntézy dílčích 

hodnocení. Princip této syntézy spočívá v tom, že program postupuje po hierarchii shora 

dolů a na každé úrovni vypočítává kladné číslo z intervalu od nuly do jedné. Číslo jedna 

je přiřazeno vrcholu hierarchii, tedy cíli multikriteriálního modelu. Postupně jsou 

přiřazeny hodnoty až samotným variantám na nejnižší úrovni modelu. 

Varianta s nejvyšší přiřazenou hodnotou je obecně považována za nejlepší s ohledem na 

cíl rozhodování. V tomto případě, kdy variantami jsou jednotlivé sledované země EU, je 

nejvyšší hodnota přiřazena té zemi, která má nejvyšší úroveň lidského kapitálu 

v porovnání s ostatními zeměmi a při posuzování zadaných kritérií a jejich vah. 

Následující tabulka (3.2) ukazuje výsledné pořadí zemí s ohledem na vypočtenou 

hodnotu úrovně lidského kapitálu. 
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Tab. (3.2): Výsledné pořadí zemí podle AHP 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

1. Německo 0,625 12. Řecko 0,344 

2.-3. Spojené 

království 

0,522 13.-15. Slovinsko 0,289 

2.-3. Irsko 0,522 13.-15. Španělsko 0,289 

4. Dánsko 0,512 13.-15. Česká 

republika 

0,289 

5.-7. Finsko 0,493 16.-19. Rumunsko 0,280 

5.-7. Nizozemí 0,493 16.-19. Polsko 0,280 

5.-7. Švédsko 0,493 16.-19. Bulharsko 0,280 

8. Belgie 0,480 16.-19. Maďarsko 0,280 

9. Francie 0,378 20. Estonsko 0,248 

10. Slovensko 0,369 21. Lotyšsko 0,239 

11. Kypr 0,353 22. Portugalsko 0,230 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Multikriteriální ukazatel lidského kapitálu, který zohledňuje vzdělanostní, zdravotní 

a sociální kapitál pracovní síly, může teoreticky nabývat hodnoty z uzavřeného 

intervalu 0 až 1. Hodnoty jedna by mohla nabýt taková země, kde by průměrný počet let 

vzdělání pracovní síly odpovídal vysokoškolskému vzdělání, největší podíl obyvatel by 

hodnotil svůj zdravotní stav jako velmi dobrý v porovnání s ostatními možnostmi 

hodnocení, alespoň 20 % pracovní síly by pracovalo v nějaké nepolitické organizaci 

s cílem dosáhnout určitých zlepšení ve společnosti a pracovní síla by maximálně 

souhlasila s tvrzením, že většině lidí ve společnosti je možné důvěřovat. 

Dle výsledků AHP jsou zeměmi s nejvyšší úrovní lidského kapitálu Německo, Spojené 

království, Irsko a Dánsko, kde se ukazatel pohybuje nad hodnotou 0,5. Naproti tomu 

zeměmi s nejnižší úrovní lidského kapitálu jsou Portugalsko, Lotyšsko a Estonsko, kde 

se hodnota pohybuje do 2,5. 

Průměrnou hodnotou je 0,377. Česká republika tedy patří k podprůměrným zemím, a to 

především díky relativně nízkému průměrnému počtu let vzdělání (ve vztahu 
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k hodnotám zbývajících složek lidského kapitálu) a nízké občanské angažovanosti 

pracovní síly. 

Nad umístěním některých ze sledovaných zemí ve výsledném pořadí je možné se 

pozastavit – jedná se především o Řecko a Kypr, jejichž postavení je nad očekávání 

relativně vysoké. Je však třeba mít na mysli metodiku výpočtu pořadí zemí, která 

přikládá poměrně velkou váhu zdravotnímu stavu populace. Právě zdravotní stav je 

v uvedených dvou zemích mezi sledovanými hodnocen nejlépe, což mohlo vést 

k uvedenému výsledku. Ten navíc odráží určitou zásobu lidského kapitálu, tedy pouze 

jistý potenciál příslušné ekonomiky, který nemusí být nutně využit. 

Vzhledem k tomu, že váhy pro subkritéria sociálního kapitálu na mezo úrovni byla 

stanovena subjektivně, byl model opětovně řešen se stanovením vah pro obě subkritéria 

(ano, ne) na 50 % podle La Placeova pravidla pro přiřazování vah při rozhodování za 

nejistoty. Přestože se tímto změnily výsledné hodnoty, pořadí zemí zůstalo zachováno. 

Resp. na 1. až 3. místě byly se shodnou hodnotou Německo, Spojené království a Irsko, 

následovalo Dánsko. Rovněž na posledních třech místech zůstaly stejné země. Jak je 

vidět, jednou z hlavních předností Německé pracovní síly v porovnání se Spojeným 

královstvím a Irskem je její občanská angažovanost. 

3.1.3 Shrnutí 

I přestože je analytický hierarchický proces metodou využívanou především při 

manažerském rozhodování, jeví se jako vhodný také pro potřeby makroekonomických 

analýz, neboť jeho prostřednictvím lze na ekonomické problémy nahlížet z různých 

úhlů pohledu zároveň a navíc umožňuje práci s kvalitativními proměnnými. 

Pro potřeby AHP je třeba nejprve sestavit hierarchickou strukturu modelovaného 

problému, která zahrnuje cíl, kritéria a varianty. V tomto případě bylo cílem stanovení 

pořadí variant – sledovaných zemí EU – s ohledem na jejich úroveň lidského kapitálu. 

Kritérii modelu byly jednotlivé složky lidského kapitálu, tedy vzdělanostní, zdravotní 

a sociální kapitál, která se dále větvila do subkritérií. 

Stěžejní součástí AHP je stanovení vah kritérií a subkritérií. Pro tyto potřeby byly 

využity výsledky provedené regresní analýzy a metoda párového porovnání. Veškeré 

stanovené váhy byly konzistentní dle vypočteného indexu nekonzistence. 
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Výsledky byly vypočteny s využitím programu Expert Choice a ukázaly, že nejvyšší 

úroveň lidského kapitálu mezi sledovanými zeměmi je v Německu, Velké Británii, Irsku 

a Dánsku, Nejnižší naopak v Portugalsku, Lotyšsku a Estonsku. Česká republika je 

v porovnání s ostatními zeměmi spíše podprůměrná, a to především díky nízkému 

průměrnému počtu let vzdělání a nízké občanské angažovanosti pracovní síly. 

3.2 Výpočet ukazatele lidského kapitálu s využitím metody ANP 

Jak bylo již popsáno v teoretické části této práce, mezi jednotlivými složkami lidského 

kapitálu existují vazby, které není možné opomíjet. Z pohledu použité metodiky jde 

o fakt, že existují vzájemné vazby mezi jednotlivými kritérii modelu multikriteriálního 

hodnocení variant. Stejně tak je nutné vzít v úvahu, že mohou existovat například vazby 

mezi kritérii a variantami. Tyto vazby při použití AHP nejsou zohledněny, neboť model 

uvažuje pouze závislosti vyplývající ze zadané hierarchie, tedy závislosti prvků nižších 

úrovní na prvcích vyšších úrovní. 

Z toho důvodu je vhodné použít také další metodu multikriteriálního hodnocení variant, 

kterou její autor, Thomas Saaty v roce 1964 nazval analytický síťový proces – ANP. 

3.2.1 Analytický síťový proces (ANP) 

ANP tedy na rozdíl od AHP zohledňuje vazby, které mohou existovat mezi kritérii 

rozhodování navzájem, mezi kritérii a variantami nebo také mezi variantami navzájem. 

Vazby mezi kritérii a variantami znamenají, že mohou nastat situace, kdy znalost 

kritérií teprve umožňuje stanovení variant, a naopak situace, kdy znalost variant 

podmiňuje znalost informací o kritériích (Ramík, Perznia, 2008). 

Zjednodušeně řečeno jde o vazby mezi veškerými elementy hierarchie jak na stejné, tak 

na různých úrovních. Použití této metody by tedy mělo vést k přesnějším výsledkům, 

v tomto případě k přesnějšímu stanovení pořadí sledovaných zemí EU s ohledem na 

úroveň jejich lidského kapitálu. 

Zatímco AHP pracuje s lineární hierarchií cíl – kritéria – varianty, ANP pracuje se 

zpětnovazební sítí klastrů, v nichž jsou kritéria nebo varianty modelu seskupeny. Mezi 

kritérii a variantami stejných ale i různých klastrů pak existují vazby, které jsou 

podobně jako u AHP vyjádřeny důležitostí, preferencemi apod. Také v tomto případě 



79 

mohou být zadané preference či stupně důležitosti vyjádřeny v matici, která je zde 

nazývána supermaticí (Saaty, 1996). 

Obecný tvar supermatice (W) je následující: 

Obr. (3.6): Obecná podoba supermatice 
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Zdroj: Ramík, Perzina (2008) 

Každá supermatice se vztahuje vždy k právě jedné zpětnovazební síti, která se skládá 

z klastrů (C). Každý klastr pak zahrnuje určité elementy (kritéria, varianty), jejichž 

vzájemné vazby (preference, důležitosti) jsou obsaženy v příslušné matici (w) (obdobně 

jako v případě AHP). Prvky supermatice jsou jednotlivé matice (w), odpovídající 

příslušnému klastru. Supermatice jako celek tak zohledňuje jak vazby mezi kritérii či 

variantami příslušného klastru navzájem, tak vazby mezi kritérii nebo variantami 

z různých klastrů. Sloupce supermatice představují preference/důležitosti elementů 

i-tého klastru vzhledem k elementům j-tého klastru. Tyto preference/důležitosti jsou 

přitom opět získávány popsanou Saatyho metodou párového porovnání. 

Jelikož supermatice jako taková v sobě zahrnuje pouze přímé vlivy jednotlivých prvků 

mezi sebou, upravuje se násobením sama sebou tak, aby zohlednila i vlivy 

zprostředkované jinými prvky sítě. Maticová limita posloupnosti mocnin supermatice se 

pak nazývá limitní maticí a zobrazuje tzv. limitní vlivy, tedy celkové vlivy, jimiž prvky 

sítě působí na jiné prvky.
62

 

Zpětnovazební sítě mohou mít podle Ramíka a Perziny (2008) v zásadě dvojí podobu. 

Lze se setkat se: 

 zpětnovazebními sítěmi se vzájemně závislými kritérii; 

                                                 
62

 Blíže viz Ramík a Perzina (2008). 
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 zpětnovazebními sítěmi se vzájemně závislými kritérii a variantami, kdy 

konkrétní varianty ovlivňují jednotlivá kritéria, a to např. tak, že pro různé 

varianty existuje rozdílná váha pro stejné kritérium. Takovými sítěmi se práce 

dále nezabývá. 

Zpětnovazební sítí se vzájemně závislými kritérii může být modelována celá řada 

ekonomických systémů, kdy jsou kritéria jako např. cena a výkon na sobě závislá. 

Tímto typem sítě je také multikriteriální model lidského kapitálu. 

Síť může být obecně znázorněna tak, jak ukazuje obrázek (3.7), kdy v hierarchii, kde 

existují vazby cíl – kritéria – varianty, existují navíc vzájemné vazby mezi kritérii. 

Obr. (3.7): Obecné schéma zpětnovazební sítě se vzájemně závislými kritérii 

 

Zdroj: Ramík, Perzina (2008) 

3.2.2 Výpočet ukazatele lidského kapitálu 

Pro výpočet ukazatele lidského kapitálu byl použit software s názvem Super Decisions, 

který byl speciálně vyvinut pro práci s ANP. Obecný postup řešení je velice podobný 

řešení pomocí AHP a zahrnuje čtyři základní kroky: 

1. vytvoření síťové struktury, 

2. definování vazeb mezi prvky sítě, 

3. vymezení preferencí/důležitostí mezi jednotlivými prvky pro definované vazby, 

4. syntézu zadaných preferencí/důležitostí s ohledem na cíl. 

Rovněž byla pochopitelně využita stejná data jako v případě AHP, aby bylo možné 

výsledky dosažené pomocí obou metod porovnat. 

Cíl 

Kritéria 

Varianty 
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Prvním krokem bylo sestavení modelu, tedy vytvoření síťové struktury. Ta v zásadě 

kopírovala obecné schéma naznačené v obrázku (3.7). Cílem byla opět relativní hodnota 

úrovně lidského kapitálu, resp. pořadí sledovaných zemí s ohledem na jejich úroveň 

lidského kapitálu. Cíl v síťové struktuře tvořil samostatný klastr. 

Dalším klastrem sítě byla kritéria. Sestával tedy ze čtyř prvků, které odpovídaly 

jednotlivým složkám lidského kapitálu, a to vzdělanostnímu kapitálu, zdravotnímu 

kapitálu, sociálnímu kapitálu na mezo úrovni a sociálnímu kapitálu na makro úrovni. 

Poslední klastr síťové struktury byl tvořen variantami modelu, tedy 22 sledovanými 

zeměmi EU. Celá struktura je znázorněna na obrázku (3.8), kde LK znamená hodnotu 

lidského kapitálu, mezo znamená mezo úroveň sociálního kapitálu, makro makro 

úroveň sociálního kapitálu, vzd vzdělanostní kapitál a zdr zdravotní kapitál. 

Dalším krokem sestavení multikriteriálního modelu bylo definování vazeb mezi 

jednotlivými klastry a jejich elementy. První skupina vazeb byla definována mezi cílem 

a kritérii. Dále to byly vazby mezi jednotlivými kritérii navzájem. Poslední skupinu 

vazeb tvořily vazby mezi kritérii a variantami. Každé kritérium bylo provázáno se 

všemi variantami stejně, jako byl cíl provázán se všemi kritérii. 

Následně bylo nutné vymezit preference jednotlivých kritérií. Tento krok byl učiněn 

obdobně jako v případě AHP s využitím výsledků dříve provedené regresní analýzy. 

Preference, resp. váhy kritérií tak byly zadány přímo tak, jak jsou uvedeny v tabulce 

(3.1). 
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Obr. (3.8): Zpětnovazební sít pro multikriteriální hodnocení úrovně lidského kapitálu 

 

Zdroj: vlastní zpracování v prostředí programu Super Decisions 

Při použití metody ANP není nutné kritéria modelu větvit do nižší úrovně, tedy do 

subkritérií, kterým se přiřadí hodnoty pro jednotlivé varianty, jako je tomu při použití 

metody AHP. Namísto toho dochází k párovému porovnání samotných variant, avšak 

postupně s ohledem na všechna kritéria. Na základě tohoto párového porovnání jsou pak 

stanoveny preference variant. 

V případě ukazatele lidského kapitálu bylo tedy provedeno párové porovnání všech 22 

zemí, a to čtyřikrát, vždy s ohledem na vybrané kritérium. 

Při porovnávání zemí podle kritéria vzdělanostního kapitálu byla vždy upřednostněna ta 

země, která vykazovala vyšší průměrný počet let vzdělání. Síla preference pak 
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odpovídala velikosti rozdílu v počtu let. Při porovnávání dle kritéria zdravotního 

kapitálu byly obdobně upřednostněny země, kde oslovení respondenti ESS v průměru 

lépe hodnotili svůj zdravotní stav, při porovnávání podle kritéria sociálního kapitálu na 

mezo úrovni byly upřednostněny země, kde alespoň 20 % obyvatel pracuje v nějaké 

nepolitické organizaci s cílem dosáhnout určitých zlepšení ve společnosti a konečně 

v případě sociálního kapitálu na makro úrovni byly upřednostněny země s vyšší 

průměrnou mírou všeobecné důvěry ve společnosti. 

Po stanovení preferencí bylo možné přistoupit k poslednímu kroku ANP, kdy program 

s využitím limitní matice provádí syntézu dílčích preferencí. Výsledné hodnocení 

variant a jejich pořadí ukazuje tabulka (3.3). Hodnoty znázorněné ve třetím sloupci se 

obdobně jako v případě AHP pohybují v intervalu od 0 do 1, není však možné je 

s výsledky AHP porovnávat s ohledem na odlišnou metodiku výpočtu. Porovnávat je 

možné pouze pořadí variant, které je faktickým výsledkem těchto procesů (viz dále). 

Tab. (3.3): Výsledné pořadí zemí podle ANP 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

1. Dánsko 1,000 12. Česká 

republika 

0,497 

2. Nizozemí 0,876 13. Slovensko 0,490 

3. Německo 0,871 14. Slovinsko 0,480 

4. Švédsko 0,864 15. Estonsko 0,468 

5. Finsko 0,854 16. Španělsko 0,436 

6. Belgie 0,749 17.-18. Maďarsko 0,414 

7. Spojené 

království 

0,672 17.-18. Polsko 0,414 

8. Irsko 0,656 19. Bulharsko 0,372 

9. Kypr 0,615 20 Rumunsko 0,367 

10 Francie 0,546 21.-22. Lotyšsko 0,346 

11. Řecko 0,510 21.-22. Portugalsko 0,346 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky 

Výsledky modelu multikriteriálního hodnocení variant s využitím metody ANP ukazují, 

že nejvyšší úroveň lidského kapitálu vykazují v porovnání s ostatními sledovanými 

zeměmi Dánsko, Nizozemí, Německo, Švédsko a Finsko s hodnotami vyššími než 0,8. 

Naopak nejhůře na tom jsou Portugalsko a Lotyšsko, následují Rumunsko a Bulharsko 

s hodnotami pod 0,4. Průměrnou hodnotou je 0,584. Česká republika je tedy 

podprůměrnou zemí. 

Výpočet ukazatele lidského kapitálu po změně vah kritérií 

Ve výše popsaném modelu byly přiděleny váhy kritériím z pohledu cíle a variantám 

z pohledu kritérií, a to objektivně na základě výsledků regresní analýzy. Ve 

zpětnovazební síti je však možné kritériím přiřadit také váhy z pohledu ostatních 

kritérií. Model byl tedy opětovně řešen s využitím této možnosti. Nicméně váhy v tomto 

případě byly stanoveny subjektivně na základě poznatků získaných studiem empirické 

literatury, která je popsána v první kapitole práce. 

Z pohledu sociálního kapitálu, ať už na makro či mezo úrovni, tak byl mírně 

upřednostněn vzdělanostní kapitál před zdravotním, neboť vysokoškolsky vzdělaní lidé 

např. dle Katrňáka (2004) usilují o dosažení a udržení si určitého sociálního statusu, 

který je přímo spojen také s určitou úrovní sociálního kapitálu. Z pohledu zdravotního 

kapitálu byl mírně upřednostněn vzdělanostní kapitál před sociálním, neboť vzdělanější 

lidé mají mimo jiné kvalitnější informace o zdraví a souvisejících záležitostech, umějí je 

lépe vyhodnocovat apod. (viz např. Kenkel, 1991). Putnam (2000) pak ukazuje 

významný vliv sociálního kapitálu na vzdělání. Z pohledu vzdělanostního kapitálu byl 

tedy mírně upřednostněn sociální kapitál před zdravotním. Vzhledem k tomu, že 

z pohledu cíle má vzdělanostní kapitál nejvyšší váhu, váha sociálního kapitálu v celkové 

hodnotě lidského kapitálu se zvýšila. 

Popsané preference neznamenají, že např. z pohledu sociálního kapitálu není vliv zdraví 

významný (tento vliv je v modelu vyjádřen již samotnou existencí vazby mezi těmito 

dvěma složkami lidského kapitálu, jako tomu bylo v předchozím případě). Subjektivně 

zadaná preference pouze vyjadřuje domněnku o tom, že vliv vzdělání na sociální kapitál 

je silnější než vliv zdraví apod. 
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Tab. (3.4): Výsledné pořadí zemí podle ANP po změně vah kritérií 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

Výsledné 

pořadí 

Země Ukazatel úrovně 

lidského kapitálu 

1. Dánsko 1,000 12. Česká 

republika 

0,441 

2. Nizozemí 0,855 13. Slovinsko 0,425 

3. Švédsko 0,844 14. Slovensko 0,418 

4. Finsko 0,836 15. Španělsko 0,385 

5. Německo 0,824 16. Řecko 0,375 

6. Belgie 0,714 17. Maďarsko 0,350 

7. Spojené 

království 

0,599 18. Polsko 0,350 

8. Irsko 0,585 19. Lotyšsko 0,320 

9. Francie 0,485 20 Bulharsko 0,312 

10 Kypr 0,485 21. Rumunsko 0,307 

11. Estonsko 0,446 22. Portugalsko 0,288 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka (3.4) ukazuje výsledné pořadí sledovaných zemí EU dle úrovně jejich lidského 

kapitálu po zohlednění zadaných preferencí. Nejvyšší úroveň lidského kapitálu je při 

použití popsané metody v Dánsku, dále pak v Nizozemí, Švédsku, Finsku a Německu. 

Nejhůře je na tom naopak Portugalsko, dále Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko. 

Průměrnou hodnotou bylo číslo 0,529. Česká republika se tak zařadila k podprůměrným 

zemím. 

3.2.3 Shrnutí 

Analytický hierarchický proces se jeví jako vhodná metoda pro posuzování 

ekonomických jevů s ohledem na několik různých kritérií. Jeho slabou stránkou však 

zůstává fakt, že nezohledňuje vazby, které mohou existovat mezi kritérii hodnocení 

navzájem či mezi kritérii a variantami hodnocení. 

Alternativou této metodě je metoda analytického síťového procesu, ANP, která veškeré 

zmíněné vazby zohledňuje. Obecný postup řešení rozhodovací úlohy je velice podobný 

postupu řešení při využití AHP, avšak varianty jsou postupně mezi sebou přímo párově 
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porovnávány vždy s ohledem na jedno z kritérií. Poté, co jsou porovnány z hlediska 

všech kritérií, může být provedena syntéza dílčích hodnocení a výběr vhodné varianty. 

Na datech z ESS z roku 2008, stejně jako v předchozí podkapitole věnující se AHP, 

bylo metodou ANP zjištěno, že po zohlednění vazeb mezi kritérii jsou zeměmi 

s nejvyšší úrovní lidského kapitálu, v porovnání s ostatními sledovanými zeměmi EU, 

Dánsko, Nizozemí, Německo, Švédsko a Finsko, zatímco nejnižší hodnoty vykazují 

Portugalsko a Lotyšsko. Česká republika se pohybuje pod průměrem sledovaných zemí. 

Vazbám mezi kritérii byly navíc subjektivně přiděleny váhy z pohledu samotných 

kritérií. Po zohlednění těchto vah se však výsledné pořadí zemí výrazněji nezměnilo, 

nejvyšší hodnota byla rovněž vypočtena pro Dánsko, nejnižší pak pro Portugalsko. 

Zhoršilo se pořadí Německa, zlepšilo se naopak pořadí Řecka, Estonska či Lotyšska. 

3.3 Diskuze výsledků multikriteriálního hodnocení úroveň lidského 

kapitálu sledovaných zemí metodami AHP a ANP 

Při porovnání výsledného pořadí zemí s ohledem na jejich úroveň lidského kapitálu 

dosaženého oběma použitými metodami je zřejmé, že rozdíly nejsou nijak výrazné. 

Kdyby byly tabulky s výsledky rozděleny přibližně na třetiny, obsahovaly by tyto 

třetiny v zásadě stejné země. Výraznými výjimkami jsou dvě země, a to Irsko 

a Estonsko. 

Zatímco při hodnocení metodou AHP bylo Irsko na druhém až třetím místě mezi 

sledovanými zeměmi, při použití ANP bylo až na místě osmém, a to i po zohlednění vah 

kritérií z pohledu kritérií. Vzájemné vazby mezi složkami lidského kapitálu mají 

v případě Irska tedy negativní vliv. 

V případě Estonska je však situace poněkud odlišná. Při hodnocení metodou AHP se 

umístilo až na 20. místě mezi sledovanými zeměmi. Avšak při použití metody ANP 

postoupilo již na místo 15. Zohlednění vazeb mezi složkami lidského kapitálu mělo tedy 

pozitivní vliv na jeho porovnání s ostatními zeměmi. Když byly do modelu přidány 

nové váhy kritérií, došlo k dalšímu postupu Estonska, a to až na 11. místo. 

Pokud jde o Českou republiku, ta se při použití obou metod umístila ve druhé třetině 

výsledného pořadí. V porovnání s ostatními sledovanými zeměmi je však podprůměrná. 
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Obě metody, tedy AHP i ANP, vedly k obdobnému pořadí sledovaných zemí s ohledem 

na jejich úroveň lidského kapitálu. Aby bylo možné posoudit, která z metod přináší 

přesnější výsledky, byly vypočtené hodnoty porovnávány s několika 

makroekonomickými ukazateli, které se vztahují k trhu práce, a to opět s využitím 

korelační analýzy, resp. Spearmanova koeficientu pořadové korelace vypočteného dle 

vzorce (2.1). Ten byl vypočten pro relativní hodnoty lidského kapitálu a produktivitu 

práce, míru zaměstnanosti a míru dlouhodobé nezaměstnanosti, vždy s využitím dat za 

rok 2008 (viz příloha č. 4). 

Tab. (3.5): Spearmanův koeficient pořadové korelace úrovně lidského kapitálu 

a vybraných veličin 

 

AHP ANP ANP 2 

Produktivita práce 0,843* 0,839* 0,824* 

Míra zaměstnanosti 0,483 0,634 0,726 

Míra nezaměstnanosti (dlouhodobá) 0,322 0,467 0,588 

Pozn.: korelace je signifikantní na hladině významnosti 1 %. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Korelační analýza slouží ke zjištění míry lineární závislosti mezi dvěma veličinami. 

Jedná se však o závislost vzájemnou, kdy není známo, která z veličin je závislá. 

Vzhledem k tomu, že výsledkem multikriteriálního hodnocení metodami AHP a ANP je 

pořadí zemí, jeví se Spearmanův koeficient pořadové korelace jako vhodný ukazatel 

korelace. 

Stěžejním je porovnání úrovně lidského kapitálu s ukazatelem produktivity práce, neboť 

ta je přímým odrazem zásoby lidského kapitálu ekonomiky. Ve druhé kapitole práce 

byla provedena korelační analýza mezi produktivitou práce a různými ukazateli, které se 

běžně používají pro aproximaci lidského kapitálu. Jednalo se zejména o podíl obyvatel, 

kteří dosáhli alespoň vyššího sekundárního vzdělání, jakožto ukazatel zřejmě 

nejvyužívanější.
63

 Analýza však neprokázala statisticky významnou korelaci mezi tímto 

                                                 
63

 Neprokázání korelace mezi produktivitou práce a tímto ukazatelem je však spíše důsledkem metodiky 

jeho konstrukce. Ukazatel pracuje s jednoduchým vyjádřením podílu obyvatelstva, které dosáhlo určitého 

stupně vzdělání, na velikosti pracovní síly, bez ohledu na kvalitu tohoto vzdělání a odlišnosti ve 

vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, které mohou být značné. Tento fakt pouze dokládá, že se 

jedná o ukazatel nevhodný pro komparaci a další výpočty, včetně jeho zahrnutí do růstových modelů. 
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ukazatelem a produktivitou práce. Počet let vzdělání pak byl s produktivitou práce 

korelován pouze z 50 %, a to na hladině významnosti 5 %. 

Tabulka (3.5) ukazuje, že multikriteriální ukazatel lidského kapitálu, který zahrnuje 

vedle vzdělanostního také sociální a zdravotní kapitál, je s produktivitou práce pozitivně 

korelován z více než 80 %, navíc na 1% hladině významnosti. Tato zjištění naznačují, 

že se jedná o vhodný ukazatel pro měření úrovně lidského kapitálu, který může být 

použit v dalším výzkumu. 

Výsledek korelační analýzy se nijak výrazně neliší pro pořadí zemí zjištěné metodou 

AHP a ANP, koeficient korelace je v obou případech roven 84 %. Obě metody se tedy 

zdají být vhodnými pro porovnávání úrovně lidského kapitálu. 

Odlišný je výsledek pro metodu ANP při použití subjektivně stanovených vah kritérií. 

V tomto případě dosahuje koeficient korelace 82 %. Možná vysvětlení jsou minimálně 

dvě. V prvé řadě mohou být skutečné váhy kritérií z pohledu ostatních kritérií shodné, 

a jejich stanovování na jiné hodnoty je chybné. Pravděpodobnější však je, že váhy byly 

stanoveny chybně a z pohledu jednotlivých kritérií jsou ostatní kritéria relativně jinak 

důležitá, než bylo zadáno. Další výzkum by tak mohl být zaměřen na tuto problematiku. 

Dalšími ukazateli, u nichž byla analyzována korelace s ukazatelem lidského kapitálu, 

byly míry zaměstnanosti a míra dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než jeden rok). A to 

proto, že vyšší úroveň lidského kapitálu by měla vést k lepší a pružnější uplatnitelnosti 

pracovní síly na trhu práce. Pořadí zemí bylo stanoveno tak, že na prvních místech byly 

uvedeny země s nejvyšší mírou zaměstnanosti a s nejnižší mírou dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

U ukazatelů vztahujících se k trhu práce nebyla míra korelace tak vysoká jako v případě 

produktivity práce, nicméně rozdíly mezi metodami AHP a ANP byly poměrně značné. 

Pro výsledky metody AHP byla zjištěna míra korelace 48 % s mírou zaměstnanosti 

a 32 % s mírou dlouhodobé nezaměstnanosti. Po zohlednění vzájemných vazeb mezi 

kritérii se zvýšila postupně na 63 % a 47 % a po stanovení vah kritérií z pohledu 

ostatních kritérií až na 73 % a 59 %. S ohledem na ukazatele vztahující se k trhu práce 

se tedy jeví vhodnější použití metody ANP, včetně stanovení vah pro kritéria ve vztahu 

k ostatním kritérií. Nicméně způsob stanovení těchto vah by musel být vhodným 

způsobem objektivizován. Jako možné řešení se nabízí využití kvalifikovaného názoru 
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skupiny odborníků na problematiku trhu práce a lidského kapitálu, a to např. formou 

dotazníkového šetření. I tato záležitost je možností pro další výzkum. 

Vzhledem k tomu, že analýza korelace ukazatele lidského kapitálu s produktivitou práce 

jednoznačně neukázala, která z použitých metod AHP a ANP je vhodnější, a analýza 

korelace s ukazateli vztahujícími se k trhu práce ukázala, že vhodnější je metoda ANP, 

je možné se domnívat, že metoda ANP je skutečně celkově vhodnější. A to nejen díky 

této statistické verifikaci, ale také s ohledem na předpoklady vycházející z ekonomické 

a sociologické teorie a závěrů empirických prací, které byly popsány v první kapitole 

práce. Z těch jasně vyplývá, že vzájemné vazby mezi složkami lidského kapitálu nelze 

opomíjet, a měly by tedy být při jeho měření zohledněny. 

3.4 Možné využití multikriteriálního ukazatele úrovně lidského kapitálu 

Je zřejmé, že ukazatel lidského kapitálu je možné využít především pro účely různých 

komparativních studií tak, jak je popsáno v této práci. Použité metody navíc umožňují 

úpravy kritérií, subkritérií a jejich vah dle aktuálních potřeb výzkumu. 

Ukazatel však není nutné sestavovat pouze na makroekonomické úrovni. Po úpravě 

kritérií je možné popsanou metodu měření lidského kapitálu použít také na 

mikroekonomické úrovni, kdy by variantami modelu byli jednotlivci. Výsledkem by 

bylo opět jejich pořadí s ohledem na zásobu lidského kapitálu. To by mohlo být 

využíváno např. manažery v průběhu výběrových řízení. Jednalo by se tedy o klasický 

rozhodovací problém. 

Zcela zásadním je však potencionální využití takto sestaveného ukazatele lidského 

kapitálu v modelech dlouhodobého ekonomického růstu. Jak bylo již popsáno v první 

kapitole práce, v růstových modelech bývá lidský kapitál chápán jako vyjádření 

technologického pokroku, přičemž bývá aproximován ukazateli typu podíl osob 

s alespoň vyšším sekundárním vzděláním na pracovní síle. Byť se jedná o ukazatel 

snadno dostupný v dlouhých časových řadách, nemusí být příliš vhodným, neboť 

nezohledňuje veškeré faktory, které ovlivňují produktivitu práce. 

Výsledky analýz provedených v této práci ukazují, že multikriteriální ukazatel lidského 

kapitálu, který zohledňuje vedle vzdělanostního také sociální a zdravotní kapitál, je 

zřejmě lepší aproximací lidského kapitálu. Problémem pochopitelně může být 
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nedostupnost vhodných dat, především o sociálním kapitálu. Nicméně výzkumy 

vztahující se k sociálnímu kapitálu jsou prováděny již poměrně dlouhou dobu a ve 

značném rozsahu. Např. pro potřeby panelové regrese je tedy dostupnost dat dostatečná. 

Model v podobě zpětnovazební sítě je již jednou sestaven a jeho naplnění novými daty 

je velice jednoduché, stejně jako získání a interpretace výsledků. 

Neoklasický model růstu obsahuje standardně růst reálného HDP na obyvatele, jako 

vysvětlovanou proměnnou, dále pak kapitálovou akumulaci, počet obyvatel, míru 

znehodnocení kapitálu a počáteční úroveň reálného HDP jako vysvětlující proměnné.
64

 

Technický pokrok je zde chápán jako exogenní veličina. To platí také o rozšířeném 

neoklasickém modelu, který však již jako jednu z vysvětlujících proměnných zahrnuje 

navíc také úroveň lidského kapitálu. Ten by mohl být aproximován právě 

multikriteriálním ukazatelem lidského kapitálu vypočteným v této práci. Obdobně pak 

rovněž v nových modelech růstu s endogenním technickým pokrokem. 

Sestavení takovýchto růstových modelů a jejich verifikace mohou být také předmětem 

dalšího výzkumu, což však již – stejně jako výše uvedené náměty - překračuje rozsah 

předkládané práce. 

  

                                                 
64

 Viz např. Kotlán, Machová a Janíčková (2011). 
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Závěr 

Lidský kapitál bývá v ekonomické teorii obvykle chápán jako soubor znalostí, 

schopností a dovedností, které jsou výsledkem vzdělání a praxe získané v zaměstnání. 

Vyšší úroveň lidského kapitálu by se měla odrazit ve vyšší úrovni produktivity práce 

a dlouhodobém ekonomickém růstu. Pro měření úrovně lidského kapitálu se zpravidla 

používají ukazatele, jako je podíl obyvatel, kteří dosáhli alespoň vyššího sekundárního 

vzdělání, příp. terciárního vzdělání na celkové pracovní síle. Produktivita práce je však 

bezesporu ovlivněna také dalšími faktory, jako jsou lidské zdraví či sociální kapitál. 

Cílem předložené dizertační práce tak bylo sestavení modelu lidského kapitálu na bázi 

multikriteriálního hodnocení variant a jeho využití pro komparaci úrovně lidského 

kapitálu ve vybraných členských zemích EU. 

Tento cíl byl v práci naplněn propojením současných poznatků ekonomické 

a sociologické teorie v oblasti produktivity práce a jejích determinant na 

makroekonomické, resp. makrosociální úrovni. To vyústilo v zohlednění veškerých 

relevantních komponent lidského kapitálu a jeho definici. Lidský kapitál tak byl v této 

práci chápán jako výsledek vzájemného a neoddělitelného působení všech svých složek, 

tedy vzdělanostního, zdravotního a sociálního kapitálu. Právě v interdisciplinárním 

přístupu k chápání pojmu lidský kapitál je možné spatřovat jeden z hlavních přínosů 

předkládané práce. 

Ta byla rozčleněna do tří stěžejních kapitol vyjma úvodu a závěru. První kapitola byla 

zaměřena na shrnutí dosavadních teoretických přístupů k problematice lidského, 

sociálního, příp. dalších relevantních forem kapitálu a závěrů empirických prací z této 

oblasti. Byly zde podrobně vymezeny jednotlivé komponenty lidského kapitálu v jeho 

komplexním pojetí a možnosti jejich měření. 

Náplní druhé kapitoly práce pak byla verifikace vlivu vymezených komponent lidského 

kapitálu na jeho úroveň, resp. ověřování platnosti hypotézy o vlivu těchto komponent na 

produktivitu práce sledovaných zemí, kterými byly vybrané země EU. Byla zde využita 

především data z European Social Survey. V této části se na základě výsledků panelové 

regrese potvrdila závislost produktivity práce na vzdělanostním, zdravotním a sociálním 

kapitálu při koeficientu determinace 47 %. Získané regresní koeficienty pak byly 
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použity v další kapitole práce pro stanovení vah jednotlivých složek lidského kapitálu 

v multikriteriálním ukazateli. 

Ve třetí kapitole práce byla provedena vlastní komparace úrovně lidského kapitálu 

jednotlivých členských zemí EU. Byly zde využity Saatyho metody analytického 

hierarchického a síťového procesu, které vedly ke stanovení pořadí sledovaných zemí 

EU s ohledem na úroveň lidského kapitálu. Výsledky ukázaly, že zeměmi s nejvyšší 

úrovní lidského kapitálu jsou Dánsko, Nizozemí, Německo, Švédsko, Finsko, Belgie či 

Spojené království. Naopak nejnižší úroveň lidského kapitálu vykazují Portugalsko, 

Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko. 

Česká republika patří s ohledem na úroveň lidského kapitálu k zemím spíše 

podprůměrným. V porovnání s úspěšnějšími sledovanými ekonomikami zaostává 

především v oblasti sociálního kapitálu. Má se tím přitom na mysli občanská 

angažovanost obyvatel a míra všeobecné důvěry ve společnosti, nikoliv tedy sociální 

sítě. Také průměrný počet let vzdělání je v porovnání s ekonomikami, které se umístily 

před Českou republikou, spíše nízký. Oblast zdravotního kapitálu je pak průměrná. 

Doporučení hospodářsko-politickým autoritám tak spočívají především v tom, že by se 

neměly soustředit pouze na zvyšování vzdělanostní úrovně pracovní síly ve smyslu 

podpory formálního vzdělávání, ale také na podporu celoživotního přístupu ke 

vzdělávání neformálnímu, které má pozitivní vliv na občanskou angažovanost. Měla by 

být podporována aktivita obyvatel v různých typech dobrovolnických a zájmových 

sdružení s výjimkou politických stran a organizací. Především by pak mělo být 

vytvářeno prostředí vedoucí ke zlepšení vzájemné důvěry mezi ekonomickými subjekty, 

sociálními partnery, k omezování korupce apod. 

Následná korelační analýza ukázala, že multikriteriální ukazatel lidského kapitálu, který 

zahrnuje vedle vzdělanostního také sociální a zdravotní kapitál, je z více než 80 % 

pozitivně korelován s produktivitou práce, a to na 1% hladině významnosti. Tato 

zjištění naznačují, že se jedná o vhodný ukazatel pro měření úrovně lidského kapitálu, 

který může být použit v dalším výzkumu. Jako vhodnější pro jeho výpočet se přitom 

jeví metoda analytického síťového procesu, která zohledňuje vzájemné vazby mezi 

složkami lidského kapitálu. 
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Ukazatel lidského kapitálu vypočtený v této práci může být dále využit pro potřeby 

komparativních analýz, na mikroekonomické úrovni např. pro výběrová řízení 

zaměstnanců. Stěžejním je pak jeho potencionální začlenění do modelů dlouhodobého 

ekonomického růstu. Vedle toho může být další výzkum zaměřen také na problematiku 

stanovování vah kritérií v multikriteriálních modelech. 
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Conclusion 

In economic theory, human capital is usually understood as a body of knowledge, 

abilities and skills that are the result of education and experience gained in employment. 

A higher level of human capital should be reflected in a higher level of labour 

productivity and long-term economic growth. To measure the level of human capital, 

typically indicators such as the proportion of the population having reached at the least 

upper secondary education or tertiary education in the total labour force are used. 

Labour productivity is undoubtedly also influenced by other factors, such as human 

health or social capital. 

As a result, the aim of this thesis was to build a human capital model based on 

multicriteria evaluation of alternatives and to use it to compare the level of human 

capital in selected EU Member States. 

The thesis pursues this objective by linking the current knowledge of economic and 

sociological theories in the area of labour productivity and its determinants at macro-

economic or macro-social level. This resulted in the consideration of all relevant 

components of human capital and its definition. Human capital in this thesis was thus 

seen as the result of a mutual and inseparable interaction of all of its components, i.e. 

the educational, health and social capital. It is in the interdisciplinary approach to 

understanding the concept of human capital, that it can seen one of the main benefits of 

the present thesis. 

It was divided into three main chapters, in addition to the introduction and the 

conclusion. The first chapter focused on summarizing the current theoretical approaches 

to the issue of human, social, or other relevant forms of capital and the conclusions of 

the empirical studies in this area. The thesis defined in detail the individual components 

of human capital in its complexity and the possibilities of measuring them. 

The second chapter included a verification of the influence of defined components of 

human capital on its level, and a validation of hypotheses on the influence of these 

components on the labour productivity of the reference countries, i.e. the selected EU 

countries. The data from the European Social Survey was primarily used here. In this 

section, the results of a panel data regression were used as a basis to confirm the 

dependence of productivity on educational, health and social capital, with the 
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coefficient of determination at 47 %. The obtained regression coefficients were then 

used in the next chapter to determine the weights of the individual components of 

human capital in a multicriteria indicator. 

In the third chapter of the thesis, a comparison of the level of human capital of the 

individual EU Member States was performed. The Saaty methods of analytical 

hierarchical and network process were used that led to the ranking of the reference EU 

countries with regard to the level of human capital. The results showed that countries 

with the highest level of human capital are Denmark, the Netherlands, Germany, 

Sweden, Finland, Belgium and the United Kingdom. The lowest level of human capital 

was found in Portugal, Latvia, Romania, Bulgaria, Hungary and Poland. 

With regard to the level of human capital, the Czech Republic belongs to rather below 

average countries. In comparison with more successful reference economies, it 

especially lags behind in the area of social capital. This especially means the civic 

engagement of the population and the general level of trust in the society, rather than 

social networks. Also, the average number of years of education is, compared with 

economies that ranked above the Czech Republic, rather low. The area of health capital 

is average. The recommendations for the economic and political authorities is thus 

based first and foremost on the fact that they should not focus only on increasing the 

educational level of the workforce in terms of supporting formal education, but also on 

promoting lifelong approach to informal education, which has a positive effect on civic 

engagement. The authorities should support civic activities in different types of 

volunteer and interest groups with the exception of political parties and organizations. 

In particular, they should create an environment leading to an improvement in mutual 

trust among economic actors or social partners, to reducing corruption, etc. 

The following correlation analysis showed that the multicriteria indicator of human 

capital, which in addition to educational capital also includes the social as well as health 

capital, shows more than 80% of positive correlation to labour productivity, with a 1% 

level of significance. These findings suggest that this is a suitable indicator for 

measuring the level of human capital that can be used in further research. The method 

of analytical network process seems to be a more appropriate method for its calculation, 

as it takes into account the interactions among the components of human capital. 
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The indicator of human capital calculated in this thesis can be further used for the 

purposes of comparative analyses, such as for tenders for employees at the micro-

economic level. The key aspect is then its potential integration into models of long-term 

economic growth. In addition, further research may also focus on the issue of 

determining the weights of criteria in multicriteria models. 
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Příloha č. 1: Data a výsledky korelační analýzy (2010) 

Země 

Produktivita 

práce (eur) 

Všeobecná 

důvěra 

Důvěra 

v parlament 

Důvěra v právní 

systém 

Důvěra 

v policii 

Belgie 79892,43 28,40 18,86 28,49 48,68 

Bulharsko 11581,85 12,96 6,45 6,82 17,02 

Česká republika 31011,64 26,50 10,78 19,29 26,59 

Dánsko 88543,54 65,67 42,51 74,74 81,67 

Estonsko 25848,33 40,44 18,59 34,98 51,70 

Finsko 74602,31 60,58 35,80 67,67 87,59 

Francie 72128,81 16,21 15,42 27,96 40,15 

Maďarsko 25511,71 19,59 19,61 23,53 31,14 

Německo 64620,55 23,69 17,23 40,05 62,21 

Nizozemí 70825,01 51,07 31,30 44,20 56,37 

Polsko 21925,12 21,91 10,18 18,13 35,66 

Portugalsko 36964,95 12,35 6,12 9,12 29,76 

Slovinsko 37658,83 16,96 7,31 9,93 28,06 

Spojené království 59574,48 35,65 18,17 33,82 54,36 

Španělsko 57201,56 25,09 15,93 20,24 51,65 

Švédsko 78149,16 55,90 52,25 59,19 68,19 

Spearmanův koef. 

poř. kor. 

 

0,615* 0,662** 0,750** 0,729** 

Pravděpodobnost. 

(oboustr.) 

 

0,011 0,005 0,001 0,001 

Země 

Práce v politické 

straně 

Práce v jiné 

organizaci 

Členství v 

církvi 

Členství v 

odborech 

Společenské 

kontakty 

Belgie 4,64 19,61 41,86 68,50 16,08 

Bulharsko 2,68 1,36 81,15 36,12 18,98 

Česká republika 2,44 7,51 22,34 77,25 8,05 

Dánsko 4,06 25,00 60,03 43,02 22,73 

Estonsko 3,46 5,87 20,37 149,48 8,70 

Finsko 3,36 38,84 60,90 47,19 14,38 

Francie 3,36 16,09 48,64 33,78 17,86 

Maďarsko 2,57 6,62 59,15 41,75 5,51 

Německo 3,93 25,55 55,49 25,93 11,46 

Nizozemí 3,67 23,52 40,64 51,64 17,13 

Polsko 2,29 7,09 90,65 26,78 8,80 

Portugalsko 1,77 3,96 85,28 11,80 50,28 

Slovinsko 2,93 1,71 54,51 24,65 11,13 

Spojené království 1,65 6,29 45,28 20,51 15,37 

Španělsko 7,01 17,59 68,44 26,72 23,14 

Švédsko 3,60 28,24 30,11 82,45 24,00 

Spearmanův koef. 

poř. kor. 0,609* 0,768** -0,279 0,218 0,441 
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Pravděpodobnost. 

(oboustr.) 0,012 0,001 0,295 0,418 0,087 

Země Zdravotní stav 

Zdravotní 

omezení 

Alespoň 

vyšší 

sekundární 

vzdělání 

Terciární 

vzdělání 

Počet let 

vzdělání 

Belgie 76,04 77,29 69,60 31,75 12,68 

Bulharsko 58,05 82,42 68,16 22,02 11,30 

Česká republika 58,20 70,82 86,54 10,40 12,66 

Dánsko 75,32 74,41 70,37 29,00 13,30 

Estonsko 45,98 72,05 77,29 23,77 12,62 

Finsko 64,25 66,12 69,26 21,68 12,94 

Francie 63,35 76,39 70,66 15,22 12,35 

Maďarsko 50,77 69,55 76,41 15,06 12,71 

Německo 57,13 70,43 82,19 16,82 13,14 

Nizozemí 70,22 70,49 54,90 24,03 13,37 

Polsko 62,59 73,33 56,93 21,42 12,44 

Portugalsko 52,23 81,05 26,20 9,35 7,38 

Slovinsko 57,66 69,79 76,07 14,57 11,88 

Spojené království 69,29 72,80 56,76 18,25 13,06 

Španělsko 63,98 84,83 43,90 21,97 12,43 

Švédsko 76,52 72,40 74,01 21,89 12,64 

Spearmanův koef. 

poř. kor. 0,762** -0,024 -0,032 0,397 0,500 

Pravděpodobnost. 

(oboustr.) 0,001 0,931 0,905 0,128 0,049 

Země 

Vzdělání otce 

(VŠ) 

Vzdělání matky 

(VŠ) 

Oba rodiče 

VŠ 

Belgie 9,99 3,46 2,41 

Bulharsko 6,81 5,02 3,20 

Česká republika 7,52 4,44 2,47 

Dánsko 7,36 2,32 1,21 

Estonsko 9,20 9,31 4,13 

Finsko 7,35 4,52 2,40 

Francie 6,24 2,32 1,50 

Maďarsko 4,40 2,56 1,60 

Německo 7,29 3,77 1,85 

Nizozemí 9,01 2,97 1,86 

Polsko 6,56 6,93 3,26 

Portugalsko 1,60 1,17 0,42 

Slovinsko 1,08 0,60 0,21 

Spojené království 6,77 2,62 1,20 

Španělsko 6,48 3,07 2,12 
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Švédsko 7,56 4,87 2,07 

Spearmanův koef. 

poř. kor. 0,397 -0,268 -0,318 

Pravděpodobnost. 

(oboustr.) 0,128 0,316 0,231 

Pozn.: * Korelace je signifikantní na 5% hladině významnosti; ** korelace je signifikantní na 5% hladině 

významnosti. 

Zdroj: Eurostat (2011a,b,c), Norwegian Social Science Data Services (2011) 
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Příloha č. 2: Unit Root Test pro proměnné modelu panelové regrese 

Proměnná Hodnota t-statistiky Pravděpodobnost 

Produktivita práce (ln) -7,077 0,000 

Počet let vzdělání -6,618 0,000 

Zdravotní stav -1,645 0,050 

Práce v politické straně -15,913 0,000 

Práce v jiné organizaci -13,458 0,000 

Důvěra v parlament -8,369 0,000 

Důvěra v policii -4,406 0,000 

Důvěra v právní systém (ln) -8,765 0,000 

Všeobecná důvěra -35,382 0,000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Struktura modelu AHP 

Zdroj: vlastní zpracování  

Hodnota 
lidského 
kapitálu 

Vzdělanostní 
kapitál 

Nižší než nižší 
sekundární 

vzdělání 

Nižší 
sekundární 

vzdělání 

Vyšší 
sekundární 

vzdělání 

Post-
sekundární, ne 

terciární 
vzdělání 

Terciární 
vzdělání 

Zdravotní 
kapitál 

Velmi dobrý 
zdravotní stav 

Dobrý 
zdravotní stav 

Uspokojivý 
zdravotní stav 

Špatný 
zdravotní stav 

Velmi špatný 
zdravotní stav 

Sociální kapitál 

Mezo úroveň 

Ano 

Ne 

Makro úroveň 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Příloha č. 4: Pořadí sledovaných zemí dle vybraných ukazatelů a úrovně lidského 

kapitálu (2008) 

 

Produktivita 
práce 

Míra 
zaměstnanosti 

Míra 
nezaměstnanosti 

(dlouhodobá) 

Lidský 
kapitál 
(AHP) 

Lidský 
kapitál 
(ANP) 

Lidský 
kapitál 
(ANP2) 

Belgie 3 17 17 8 6 6 

Bulharsko 22 16 16 19 19 20 

Česká republika 15 13 12 15 12 12 

Dánsko 2 1 1 4 1 1 

Estonsko 18 8 7 20 15 11 

Finsko 5 5 5 6 5 4 

Franice 6 14 15 9 10 10 

Irsko 1 12 8 2 8 8 

Kypr 12 6 2 11 9 9 

Lotyšsko 20 9 9 21 21 19 

Maďarsko 16 22 19 16 17 17 

Německo 8 7 20 1 3 5 

Nizozemí 7 2 4 7 2 2 

Polsko 19 20 13 17 18 18 

Portugalsko 14 11 21 22 22 22 

Rumunsko 21 21 14 18 20 21 

Řecko 11 19 18 12 11 16 

Slovensko 17 18 22 10 13 14 

Slovinsko 13 10 10 14 14 13 

Spojené 
království 9 4 6 3 7 7 

Španělsko 10 15 11 13 16 15 

Švédsko 4 3 3 5 4 3 

Zdroj: Eurostat (2011a,b,c,d), vlastní zpracování 


