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1 Úvod 

V současnosti lze pozorovat výrazné změny ve vývoji světového hospodářství. Velmi 

často diskutovaným tématem se stává vznik tzv. společnosti založené na znalostech. V této 

společnosti se do popředí zájmu dostávají pojmy jako technologický pokrok, inovace, 

vzdělávání či výzkum a vývoj. Stále častěji se hovoří o nutnosti zavádění nových technologií 

a sofistikovanějších služeb. Tento trend způsobuje stále rostoucí nároky na kvalitu pracovní 

síly a podporuje investice do rozvíjení lidského kapitálu. Lidský kapitál má vliv jak 

na peněžní a psychické příjmy každého jedince, tak i na rozvoj a prosperitu celé společnosti. 

Lidský kapitál představuje nový zdroj ekonomického růstu. Růst úrovně lidského kapitálu 

přispívá ke kvalitnějšímu využívání produktivních faktorů na rozdíl od zvyšování jejich 

množství. Tímto dochází k efektivnějšímu využívání stávajících zdrojů a k tzv. intenzivnímu 

ekonomickému růstu. Lidský kapitál se tak v posledních letech stává skutečným 

předpokladem růstu bohatství společnosti založené na znalostech. 

Lidský kapitál je spojován s širokým okruhem lidských činností. To je jeden z důvodů, 

že neexistuje jednotná, všeobecně uznávaná definice lidského kapitálu. Obecně lze říci, 

že se jedná o soubor lidských znalostí, dovedností, zkušeností, vzdělání, zdraví a dalších 

vlastností, které daný jedinec získá během svého života vzděláváním, praxí a okolními vlivy. 

Dosažená úroveň lidského kapitálu má vliv na životní úroveň každého člověka. Nutno 

zdůraznit, že úroveň lidského kapitálu je u každého jedince jiná, stejně jako v případě různých 

zemí. 

Cílem diplomové práce je ověření platnosti hypotézy o pozitivním vlivu lidského 

kapitálu na ekonomický růst zemí OECD za období 2000-2010. 

K naplnění tohoto cíle je v práci použito několik metod. Stěžejní metodou v případě 

ekonometrického modelování je regresní analýza, která je realizována pomocí metody 

nejmenších čtverců. V rámci ekonometrické analýzy představují hodnoty jednotlivých 

vybraných proměnných průměry za sledované období let 2000-2010. Tento přístup, který je 

v empirických pracích standardně využíván, je zvolen proto, aby původně průřezová data 

zahrnovala i vývoj příslušných veličin v čase. Další metodou použitou při vypracování této 

práce je metoda deduktivně-teoretická, pomocí níž se postupuje od obecně známých poznatků 

ke konkrétním faktům. Zjednodušeně se popisuje jako přechod od teorie k empirii. V práci 

jsou dále využity metody deskriptivní, komparativní a korelační analýzy. 



5 
 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol, přičemž první a poslední představuje 

úvod a závěr. V rámci práce jsou mapovány teoretické i empirické poznatky o zvoleném 

tématu a rovněž jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu.  

Po úvodu následuje teoretická část, která se věnuje oběma klíčovým veličinám zvolené 

produkční funkce, tedy ekonomickému růstu a lidskému kapitálu. Nejprve je představen 

historický nástin vývoje pojmu lidský kapitál. Následně je pozornost věnována formám 

investic do lidského kapitálu a mikroekonomickému, resp. makroekonomickému přístupu 

k lidskému kapitálu. Důležitou pasáž představují možnosti měření lidského kapitálu. Další 

část druhé kapitoly se zabývá ekonomickým růstem. Důraz je kladen zejména na zdroje, typy 

a bariéry ekonomického růstu. Nedílnou součástí druhé kapitoly je popis modelů 

ekonomického růstu, přičemž hlavní pozornost je věnována Solowově modelu a nové teorii 

růstu. 

Třetí kapitola představuje přechod mezi teoretickou částí práce a vlastní analýzou. Je 

zde provedena rešerše odborné literatury v oblasti lidského kapitálu a ekonomického růstu. 

U všech zvolených empirických studií je pozornost soustředěna na použitá data a výsledky 

plynoucí z výzkumu. Jsou uvedeny práce významných autorů, jakými jsou například Paul M. 

Romer, Robert J. Barro nebo Eric A. Hanushek. Ve druhé části této kapitoly je blíže popsána 

metodologie, použitá data a teoretický rámec ekonometrického modelu. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na vliv lidského kapitálu na ekonomický růst zemí OECD. 

Nejprve je provedena deskriptivní analýza, jejíž snahou je popsat zvolené ukazatele lidského 

kapitálu. Další použitou metodou v rámci této kapitoly je korelační analýza, pomocí které 

jsou zjišťovány závislosti mezi různými způsoby měřeným lidským kapitálem a ekonomickou 

úrovní zkoumaných zemí. Cílem korelační analýzy je najít vhodný ukazatel lidského kapitálu 

pro ekonometrické modelování. Stěžejní částí čtvrté kapitoly je formulace ekonometrického 

modelu zkoumajícího vliv lidského kapitálu na ekonomický růst zemí OECD. Nedílnou 

součástí této pasáže práce je stanovení ekonomických hypotéz chování zvolených 

proměnných a verifikace odhadnutého regresního modelu. 

Závěr čili pátá kapitola představuje zhodnocení výsledků empirické analýzy a shrnutí 

celé problematiky. 
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2 Lidský kapitál a ekonomický růst v ekonomické teorii 

Lidský kapitál v současné době zaujímá klíčovou roli jak pro rozvoj jednotlivce, 

tak i pro růst a prosperitu celé ekonomiky. Všeobecnou snahou je podporovat investice 

do znalostí, schopností a dovedností jedince, čímž může docházet k růstu jeho produktivity 

a tím i k jeho vyšším pracovním výkonům. Rozvoj a efektivní využívání lidského kapitálu 

umožňuje zavádění nových technologií a zvyšování produktivity výrobních faktorů. Lidský 

kapitál se tak stává důležitým zdrojem hospodářského růstu ekonomiky a prostředkem 

ke zvyšování životní úrovně jejích obyvatel. 

2.1 Historický vývoj lidského kapitálu a jeho definice 

Lidský kapitál je úzce spojen s existencí člověka. Lze tedy zjednodušeně říci, že jeho 

počátky souvisí se vznikem lidské populace. Cílevědomé přemýšlení o významu lidského 

kapitálu pro jedince i celou společnost je připisováno filozofům starého Řecka. Platón (427-

347 př. n. l.) ve svém díle Ústava představil svou koncepci ideálního státu, podle které stát 

mají tvořit 3 stavy dle vrozených rozdílů. Jak uvádí Holman (2001), vládci (politici, 

filozofové) a strážci (válečníci) nesměli vlastnit soukromý majetek, protože bohatství ničí 

morálku a vede k upřednostňování vlastních zájmů před zájmy státu. Naproti tomu třetímu 

stavu (řemeslníci, zemědělci, drobní obchodníci) již bylo dovoleno vlastnit soukromý majetek 

a volně s ním nakládat. Další antický filozof Aristoteles (384-322 př. n. l.) ve svém díle 

Politica rozpracoval myšlenku, že základem ideálního státu jsou lidé dobří a ctnostní, kteří 

tyto vlastnosti získali přirozeností, rozumem a zvykem. Proto požadoval, aby vzdělání 

a výchova byly zabezpečovány státem. Vzděláním se později zabýval ekonom William Petty 

(1623 – 1687) hlásící se k merkantilismu, který považoval právě vzdělání za jeden 

z klíčových faktorů ekonomického rozvoje. 

Adam Smith (1723 - 1790), představitel klasické školy politické ekonomie, se zabýval 

úlohou vzdělání pro společnost i jednotlivce. Vzdělání chápe jako investici, která zvyšuje 

produktivní schopnost člověka a jeho celoživotní příjem. Poprvé rozlišil investice do vzdělání 

a náklady, které je nutné vynaložit na studium spolu s časem potřebným na vzdělání. Došel 

k logickému závěru, že výnosy by měly převýšit úsilí daného jedince na vzdělání. Tím 

definoval jednu z vlastností lidského kapitálu, a to že tento kapitál nelze oddělit od osoby 

jedince. Adam Smith zdůrazňoval důležitost produktivity práce, která závisí na specializaci 

a dělbě práce. Z tohoto důvodu kromě kapitálu a půdy byla klíčovým výrobním faktorem 

i práce. Tvrdil, že nejlepší předpoklady pro růst národního bohatství jsou vytvářeny 

mezinárodním obchodem, jelikož ten vytváří možnosti pro mezinárodní dělbu práce. 
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Na Adama Smithe navázal John Stuart Mill (1806 - 1873) se svou koncepcí, dle které 

vzdělání jednotlivců zvyšuje produktivitu práce a přináší kompenzaci za investice 

do vzdělání. 

Formální vznik teorie lidského kapitálu se datuje do 60. let 20. století. Tato doba byla 

příznivá pro její vznik z důvodu vzrůstajícího napětí studené války a závodu v nových 

technologiích s cílem získat konkurenční výhodu. K rozpracování teorie lidského kapitálu 

přispěli zejména představitelé Chicagské ekonomické školy, přičemž k nejznámějším patří 

Theodore W. Schultz (1902 - 1998) a Gary S. Becker (1930). Pozornost chicagských 

ekonomů spočívala ve vytvoření ekonomické teorie lidského kapitálu, která vidí princip 

vzdělání v procesu investování do lidských schopností a kde sám jednotlivec stojí před 

svobodnou volbou, zda své znalosti bude vzděláním rozvíjet či nikoliv. Pokud se jedinci 

rozhodnout investovat do svého vzdělání, musí obětovat náklady v současnosti, aby mohli 

v budoucnosti dosahovat vyšších výnosů díky širším znalostem a schopnostem. Rovněž pro 

společnost to znamená významné efekty v podobě růstu produktivity práce a technologického 

pokroku. Tato myšlenka se stala stavebním kamenem teorie lidského kapitálu. 

Termín lidský kapitál (human capital) byl poprvé použit v roce 1961 v článku 

Theodora Schultze „Investment in Human Capital“, který vyšel v American Economic 

Review. Theodor Schultz tvrdí, že ty lidské schopnosti (ať už vrozené či získané), které jsou 

cenné a mohou být vhodným investováním rozšířeny, budou tvořit lidský kapitál. Do své 

definice lidského kapitálu zahrnul kromě vzdělání také zdraví. Odmítal názory, že zdraví 

a vzdělání jsou formami spotřeby. Obojí přináší člověku výnosy a pro jejich získání je nutné 

investovat. Theodor Schultz byl za svůj přínos ekonomickému myšlení odměněn přiznáním 

Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1979 (Holman, 2001). 

Gary Becker přispěl k teorii lidského kapitálu stěžejním dílem nazvaným „Human 

Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education“. V této 

knize je rozvíjena zejména teorie rozhodování o investicích do lidského kapitálu, přičemž 

významnou roli zaujímají zejména investice do vzdělání a zdraví. Produktivita člověka podle 

Beckera roste v závislosti na investicích, které do svého lidského kapitálu vkládá. Výnosnost 

lidského kapitálu dokázal tak, že porovnal mzdy nekvalifikovaných pracovníků a mzdy 

kvalifikovaných pracovníků. Důležitým přínosem díla je rovněž rozsáhlá datová základna, 

pomoci níž ověřuje svoje předpoklady (Becker, 1993). 

Becker (1993) rovněž tvrdí, že ekonomický růst nelze vysvětlit jen růstem fyzického 

kapitálu a technologického pokroku, ale důležitou úlohu má právě lidský kapitál a investice 
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s ním související, zejména investice do vzdělání a do zdraví. Gary Becker, stejně jako 

Theodor Schultz, obdržel v roce 1992 Nobelovu cenu za ekonomii. 

Gary Becker vymezuje lidský kapitál jako schopnosti, dovednosti a odpovídající 

motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit. Nutno zdůraznit, že v definici neopomíjel ani 

zdraví. Investice do lidského kapitálu Becker (1993, str. 16) definuje takto: „Výdaje 

na vzdělání, odbornou přípravu, zdravotní péči atd. jsou investice do kapitálu-lidského, nikoli 

fyzického nebo finančního. Protože nelze oddělit jedince od jeho znalostí, dovedností, zdraví 

nebo hodnot“. Gary Becker tudíž stejně jako Adam Smith upozorňuje na neoddělitelnost 

lidského kapitálu od osoby. 

Pojem lidský kapitál je znám už více než 50 let, přesto neexistuje jednotná, všeobecně 

uznávaná a akceptovaná definice, která by detailně charakterizovala tento typ kapitálu.  

Původní vymezení lidského kapitálu prezentované Theodorem Schultzem a Garym Beckrem 

se postupně měnilo a doplňovalo a v současnosti existuje více přístupů a názorů na definování 

tohoto pojmu. Například Kameníček (2003, str. 16) lidským kapitálem označuje „buď školní 

vzdělávání, dodatečné jazykové kurzy, nebo kurzy výpočetní techniky, výdaje na lékařskou 

péči, přednášky o dobrých mravech, o mravní bezúhonnosti a čestnosti atd. “. Výdaje na tyto 

aktivity zlepšují zdraví jedince, zvyšují jeho výdělky a označují se jako investice do lidského 

kapitálu. 

Šimek (2007) definuje lidský kapitál jako soubor znalostí a zručností, kterými 

disponuje pracovník. Tento soubor znalostí a schopností, které pracovník získal ze vzdělání, 

pracovního výcviku a z vlastní zkušenosti vytváří určitý druh produktivního kapitálu, který 

může být pronajat a jehož hodnota je určena na pracovním trhu. 

Veselý (2006) vymezuje lidský kapitál jako vědění vtělené v lidech. Lze jej rozdělit 

na znalosti a poznávací i výkonové dovednosti.  Znalosti představují poznatky a informace, 

které jedinec má a které je schopen nějakým způsobem vyjádřit a komunikovat. Poznávací 

a výkonové dovednosti jsou aktuálními schopnostmi člověka, které jsou bezprostředně 

nepřenositelné. 

Další definici lidského kapitálu uvádějí Kadeřábková, Soukup (2001), kteří pojímají 

lidský kapitál jako souhrn lidských bytostí a jejich vlastností. Investicemi do této formy 

kapitálu jsou všechny náklady spjaté se zvětšováním rozsahu, zvyšováním efektivnosti 

a prodlužováním „fungování“ lidského kapitálu v ekonomickém procesu a tedy vedoucí ke 

zvyšování konkurenceschopnosti země. Kadeřábková, Soukup (2001, str. 9) dále uvádějí, 

že z ryze ekonomického hlediska lze lidský kapitál chápat jako „efekt akumulace investic 

do vzdělání, pracovní přípravy, zdravotnictví a jiných faktorů zvyšujících produktivitu“. 
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 Vnímání pojmu lidský kapitál se v čase mění a lze vypozorovat jeho postupné 

rozšiřování a zahrnování dalších oblastí lidského života. Tento trend lze vidět například 

u OECD, která v roce 1996 definovala lidský kapitál jako souhrn znalostí, které jednotlivec 

získává v průběhu života, užívá je k produkci statků, služeb či myšlenek v tržním či netržním 

prostředí. V roce 2001 OECD vydala zprávu The Well-being of Nations: The Role of Human 

and Social Capital, ve které rozšiřuje svoji původní definici lidského kapitálu. „Lidský kapitál 

jsou znalosti, dovednosti, kompetence a další vlastnosti, vtělené v jednotlivcích, které 

usnadňují vytváření osobního pocitu pohody a zdraví, sociálního blaha a ekonomické 

prosperity“ (OECD, 2001, str. 18). Jak uvádí Veselý (2006), koncept lidského kapitálu 

z pohledu OECD byl rozšířen ve třech směrech. Za prvé bylo postřehnuto, že lidský kapitál 

nemusí mít produktivní funkci jen bezprostředně na trhu práce, ale že investice do něj se 

mohou projevit i v dalších oblastech, jako je rodinný nebo občanský život. Druhý směr 

rozšíření zdůrazňuje, že je nutné brát v úvahu nejen schopnosti a dovednosti, ale také osobní 

vlastnosti a motivaci. Třetí směr rozšíření pak rozumí lidským kapitálem znalosti, dovednosti 

a vlastnosti jedinců, které přispívají k vytváření osobní spokojenosti, společenského blaha 

a ekonomické prosperity. 

2.2 Lidský kapitál jako jedna s forem kapitálu 

V ekonomické teorii bylo na kapitál zprvu nahlíženo pouze v jeho fyzické podobě. 

Jednalo se o stroje, budovy, nářadí atd. V 60. letech 20. století se vyvinula teorie lidského 

kapitálu, která ukazovala možnosti investování do vzdělání. Postupem času se pojem kapitál 

začal vyskytovat v sociálních vědách a tak dnes se už běžně hovoří o kulturním či sociálním 

kapitálu. Existuje rovněž intelektuální, přírodní nebo politický kapitál. 

Holman (2011, str. 300) uvádí, že „na počátku vzniku kapitálu je rozhodování člověka, 

který volí mezi dnešní spotřebou a spotřebou v budoucnu. Rozhodne-li se odložit svou 

spotřebu do budoucna, je to první nutný krok ke vzniku kapitálu“. Nutno zdůraznit, že kapitál 

je jistou formou nakumulovaných investic. Je to hodnota, která je schopna zhodnocení, tj. 

přináší svému vlastníkovi výnos v podobě zisku nebo úroku. Kapitál má dlouhodobý 

charakter, je používán po delší časové období a z tohoto důvodu jsou obvykle náklady na jeho 

pořízení vysoké (Veselý, 2006). 

Klasické členění kapitálu prezentuje Holman (2011), podle kterého lze kapitál dělit 

do čtyř skupin: 

 fixní kapitál (kapitálové statky dlouhodobého použití, jako jsou budovy, komunikace, 

stroje, dopravní prostředky), 
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 zásoby (zboží na skladě, zásoby materiálu a polotovarů), 

 technologie (složité výrobní postupy, jejichž objevení vyžaduje investice do výzkumu), 

 lidský kapitál (nahromaděné znalosti lidí, získané zejména studiem). 

V současnosti se pojem kapitál rozšířil i mimo oblast ekonomie. Tento trend je na jedné straně 

přínosný, protože podnítil velmi žádoucí dialog zejména mezi ekonomy a sociology, ale 

na druhé straně vedl k zamlžení původní srozumitelné ideje kapitálu a k pojmovému zmatku. 

Veselý (2006) uvádí tzv. „nové“ formy kapitálu, mezi které zařazuje: 

 přírodní kapitál (přírodní zdroje jako je půda, lesy, minerály, ovzduší atd.), 

 fyzický kapitál (materiální výrobní prostředky vytvořené lidmi jako jsou stroje, zařízení 

atd.), 

 finanční kapitál (dostupné finanční prostředky jako jsou úspory, akcie a dluhopisy), 

 sociální kapitál (společenské sítě mezi lidmi a vzájemná důvěra a porozumění mezi 

nimi), 

 kulturní kapitál (materiální produkty, které nelze bezprostředně využít pro výrobu 

komodit a služeb), 

 lidský kapitál (vědění vtělené v lidech). 

Lidský kapitál jako jedna z forem kapitálu se může dále členit. Veselý (2006) rozlišuje 

základní a širší lidský kapitál. Základní lidský kapitál je tvořen produktivními schopnostmi 

a dovednostmi, mezi které lze zařadit například komunikační schopnosti, truhlářské 

dovednosti nebo kreativitu. Širší lidský kapitál potom tvoří charakteristiky, které umožňují 

jednotlivcům vytvořit, spravovat a dále rozvíjet základní lidský kapitál. Jedná se zejména 

o schopnost učit se, rozpoznat své vzdělávací potřeby, naplánovat si kariéru, hledat si práci 

a prezentovat sebe sama zaměstnavateli. 

2.3 Formy investic do lidského kapitálu 

Lidský kapitál bývá označován za specifický výrobní faktor se zvláštními vlastnostmi. 

Oproti fyzickému kapitálu se odlišuje například v převoditelnosti, kdy fyzický kapitál lze 

prodat nebo zapůjčit, lidský nikoli. Jedná se o dlouhodobý majetek, nelze jej oddělit 

od člověka jakožto jeho vlastníka. Avšak stejně jako u všech forem kapitálu představuje 

lidský kapitál investice zdrojů v současnosti, aby byly zvýšeny výnosy a produktivita 

v budoucnosti. Důležité je investovat do lidského kapitálu po dobu celého života, neboť 

snadno podléhá fyzickému a morálnímu zastarávání a opotřebování. Kameníček (2003) 

označuje investicemi do lidského kapitálu aktivity, které se projevují trvalým nebo 

opakovaným (tj. nikoli jednorázovým) vlivem na peněžní či psychické příjmy člověka. Cílem 
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tohoto jednání je tvorba nebo růst hodnoty lidského kapitálu použitím peněžních nebo 

nepeněžních zdrojů. Množství investovaných zdrojů je individuální, neboť závisí na každém 

jedinci, kolik je ochoten investovat do rozvoje svého lidského kapitálu. Toto rozhodnutí 

vychází s cíle maximalizovat čisté výhody při vynaložení daných nákladů a rizika. 

Investicemi do lidského kapitálu jedinec zdokonaluje své dovednosti, zlepšuje svůj 

lidský kapitál a následně zvyšuje své psychické a peněžní příjmy. Je dokázáno, že lidé 

s vyšším vzděláním a kvalifikací dosahují v průměru vyšších výdělků. Jak tvrdil již Adam 

Smith, investice do lidského kapitálu navíc nejsou důležité jen pro jednotlivce, ale představují 

neobyčejně významný zdroj bohatství národů (Kameníček, 2003). 

Kameníček (2003) uvádí, že investice do lidského kapitálu se od sebe liší ze tří 

hledisek: 

 formami (jedná-li se například o výcvik na pracovišti nebo školní vzdělávání, 

o  zdravotní péči, o migraci za pracovními příležitostmi, nebo o zjišťování informací 

o cenách a příjmech atd.), 

 účinky na výdělky a na spotřebu, 

 investovanými objemy, mírami výnosu a zejména intenzitou vnímání vazby mezi 

investicí a výnosem. 

V ekonomické teorii se lze setkat s různými formami investic do lidského kapitálu. 

Mezi nejdůležitější se většinou zařazují vzdělávání, pracovní výcvik, rodinné zázemí, péče 

o zdraví a znalost relevantních informací. 

Hlavní formou investic do lidského kapitálu je školní vzdělávání. Obecně je 

vzdělávání považováno za nejdůležitější složku lidského kapitálu a z tohoto důvodu je 

investicím do vzdělání věnována značná pozornost. Sféru vzdělávání je nutné interpretovat 

velmi široce a lze do ní zahrnout investice do rozvoje mentálních schopností a dispozic lidí, 

včetně jejich zdraví a dispozic fyzických, jak rovněž nezbytnou etickou dimenzi. Vzdělávání 

je proces odborné profesní přípravy zahrnující aktivity směřující k rozvoji klíčových 

kompetencí, sdílení hodnotových orientací a přispívající k integritě osobnosti (Čechák, 2003). 

Klasický vzdělávací systém má čtyři stupně, a to předškolní stupeň, základní školu, 

střední školu a vysokou školu. Z hlediska lidského kapitálu je velmi důležité doplnění 

vzdělávací soustavy o celoživotní vzdělávání, které umožňuje učení jedince po dobu celého 

života. V souladu s dříve uvedeným předpokladem, že postupem času dochází k opotřebování 

lidských znalostí a dovedností, právě celoživotní vzdělávání zabezpečuje kontinuitu rozvoje 

lidského kapitálu. 
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Pracovní výcvik lze považovat za jednu z hlavních forem investic do lidského 

kapitálu. Jedná se o neformální lidský kapitál, tedy kapitál vznikající mimo vzdělávací 

systém. Pracovní výcvik se zpravidla odehrává přímo na pracovištích, kde zaměstnanci 

mohou zvyšovat svou výkonnost dvěma způsoby, a sice osvojením nových dovedností nebo 

zdokonalením dovedností již dříve nabytých. Investice do výcviku na pracovišti jsou výhodné 

jak pro jedince, kterému takový výcvik přinese dodatečné příjmy, tak i pro firmu, která 

zvyšuje svůj zisk díky vyšší produktivitě svých zaměstnanců (Kameníček, 2003). 

V případě teorie investic do lidského kapitálu nelze opomenout vliv rodinného 

prostředí na znalosti, dovednosti, návyky a utváření hodnotových škál dětí. „Původně malé 

rozdíly v nadání dětí se mohou během dospívání, čili během let povinné školní docházky, 

výrazně prohloubit“ (Kameníček, 2003, str. 19). Děti, které jsou vlivem rodinného prostředí 

lépe vedeny, si během povinné školní docházky osvojí mnohem více poznatků a dovedností 

než jejich méně šťastní vrstevníci. Navíc vnímají svět jako mnohem pestřejší, zajímavější 

a pozoruhodnější objekt svého zájmu. Na všechny tyto hlediska lidského kapitálu má 

významný vliv rodina. Rodiče zásadně ovlivňují úroveň a šíři vzdělání svých potomků a navíc 

mají vliv na jejich stálost v manželství a práci. Tento přístup zaměřený na vliv rodinného 

prostředí na jednice zkoumal Bourdieu (1998) a označil ho za kulturní kapitál. Pierre Bourdie 

charakterizuje kulturní kapitál jako získané předpoklady jedince nebo skupiny k dosažení 

určitého sociálního statusu. Tvrdí, že každý člověk se snaží získat co nejlepší sociální 

postavení a maximálně využívat výhod, které z něj vyplývají. Přirozenou činností jedince je 

tedy snaha začlenit se do co nejvyšší společenské vrstvy. 

Becker (1993) uvádí jako další formu investic do lidského kapitálu péči o duševní 

a fyzické zdraví. Mezi tyto investice lze zahrnout pravidelné zdravotní preventivní prohlídky, 

prevenci a ochranu před různými nemocemi atd. Člověk by se měl snažit dodržovat zdravou 

životosprávu a životní styl prostřednictvím správného stravování nebo zlepšování fyzické 

kondice. V oblasti péče o zdraví nelze opomenout ani pracovní podmínky, jejichž zlepšování 

má za následek bezprostřední růst pracovní výkonnosti a rovněž rozvíjení psychické pohody 

a duševních schopností zaměstnanců. Všechny tyto činnosti umožňují člověku žít déle 

a prodlužovat tak i dobu profitování z výnosů z investic do lidského kapitálu. 

Z hlediska forem investic do lidského kapitálu je důležitá rovněž znalost relevantních 

informací. Jedná se zejména o informace o mzdách nabízených firmami. Díky jejich znalosti 

má uchazeč o zaměstnání přehled o vývoji na trhu práce a má možnost vykonávat práci 

pro firmu nabízející nejvyšší mzdu. Mezi další důležité informace lze zahrnout informace 

o pracovních příležitostech, kdy uchazeči o zaměstnání zjišťují dostupnost volných 
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pracovních míst. Pro získání všech druhů informací je vždy nutná investice, a to v podobě 

vynaložených peněžních prostředků nebo potřebného času. (Becker, 1993). 

2.4 Mikroekonomický a makroekonomický přístup k lidskému kapitálu 

Lze rozlišit dva pohledy na fenomén lidského kapitálu. Z mikroekonomického 

hlediska je lidský kapitál chápán jako součást jedince. Makroekonomický přístup k lidskému 

kapitálu se potom věnuje jeho vlivu na ekonomiku země, zejména na dlouhodobý 

ekonomický růst. 

Mikroekonomický přístup se zabývá vytvářením lidského kapitálu u jednotlivců a jeho 

uplatňováním na trhu práce. Zkoumá zejména růst mzdy a zaměstnatelnosti jedince 

v závislosti na délce a dosažené úrovni vzdělání. Existují různé názorové proudy na problém 

měřitelnosti vlivu lidského kapitálu. Obecně platí, že návratnost investic jedince do vzdělání 

je nejlépe změřitelnou složkou lidského kapitálu. Ovšem lidský kapitál hraje důležitou roli 

nejenom pro jednotlivce, ale rovněž pro firmy. Firmy se snaží investovat do znalostí 

a schopností svých zaměstnanců, čímž zvyšují jejich produktivitu práce. 

Z mikroekonomického hlediska lze tedy rozlišit investice do lidského kapitálu z pohledu 

jednotlivce a z pohledu firmy. 

2.4.1 Investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce 

 Jedinec investující do svého vzdělání porovnává soukromé náklady se soukromými 

výnosy. Snahou je, aby očekávaný výnos (zejména vyšší mzda z důvodu vyššího dosaženého 

vzdělání) převyšoval náklady vzniklé při jeho investování. Relativně jednoduše lze vymezit 

přímé náklady na vzdělání, do nichž patří náklady spojené s dopravou, se školným, 

s povinnými školními pomůckami, s učebnicemi a materiály důležitými pro vzdělávání. 

Naopak se zde nezahrnují výdaje na ubytování a stravování, protože se jedná o tzv. utopené 

náklady placené i v případě, když by jednotlivec například pracoval. Nepřímé náklady 

na vzdělání představují náklady obětované příležitosti (zejména ušlý příjem po dobu studia) 

a psychickou zátěž po dobu studia. Na rozdíl od přímých nákladů jsou nepřímé náklady 

vzniklé při investování do lidského kapitálu jen těžko odhadnutelné. Na druhé straně vzdělání 

přináší výnosy, a to především ve formě vyšších budoucích výdělků, které bude například 

absolvent vysoké školy získávat po celou dobu aktivního života. Mezi další výnosy neboli 

přínosy ze vzdělání patří zvýšené uspokojení z práce, společenská prestiž či větší ocenění 

mimotržních aktivit a zájmů (Šimek, 2007). 

Porovnání soukromých nákladů a výnosů není tak jednoduché, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. Pro rozhodnutí o investici do vzdělání je nutné provést výpočet dnešní 
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hodnoty čistých budoucích příjmů po celou délku života. Na základě této vypočtené hodnoty 

je potom možno srovnávat budoucí příjmy s vynaloženými náklady. Šimek (2007) uvádí dva 

způsoby výpočtu, a to metodu současné hodnoty toku budoucích ročních příjmů a metodu 

vnitřní míry výnosu. 

Základem první metody je výpočet hodnoty dodatečným příjmů, získaných na základě 

vzdělání, pro celou délku života a její porovnání s náklady na dosažení vzdělání. Vzorec pro 

současnou hodnotu budoucích příjmů (PV) má tvar: 
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Investiční kritérium říká, že pokud je NPV>0, tak jednotlivec by měl investovat do svého 

vzdělání. Kladná hodnota ukazuje, že současná hodnota dodatečných příjmů je větší než 

současná hodnota nákladů a rozhodnutí investovat je ekonomicky racionální. Záporná 

hodnota naopak signalizuje, že investování do vzdělání jednotlivce je ekonomicky 

neefektivní. 

 Druhá metoda výpočtu, umožňující srovnání soukromých nákladů a výnosů, je 

založena na výpočtu procentní míry výnosu a jejím srovnání s tržní úrokovou mírou. 

Jak uvádí Šimek (2007), této procentní míře se říká vnitřní míra výnosu (IRR) nebo mezní 
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Rozhodnutí o vhodnosti investice do vzdělání se provádí srovnáním IRR s tržní úrokovou 

mírou. Je-li rozdíl mezi nimi kladný, investice může být realizována, neboť očekávaný tok 

dodatečných příjmů převyšuje veškeré náklady investice. 

Vztah mezi dosaženým vzděláním a mzdou lze dokumentovat pomoci příjmových 

křivek. Na obrázku 2-1 jsou zaznamenány příjmové křivky absolventů vysoké školy, střední 

školy a základní školy. Je vidět, že vzdělanější lidé mají vyšší příjmy v každém věku 

po ukončení školy. Dalším důležitým aspektem je strmější profil příjmů u lidí s vyšším 

vzděláním než u lidí se vzděláním nižším (Šimek, 2007). 
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Obr. 2-1 Celoživotní příjmové křivky podle stupně dosaženého vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šimek (2007, str. 44). 

2.4.2 Investice do lidského kapitálu z pohledu firmy 

Firmy investují do svých zaměstnanců nejenom z důvodu odstraňování mezery 

ve výkonnosti či zastarávání vědomostí a dovedností, ale i z důvodu rozvíjení jejich znalostí 

a získání konkurenční výhody na trhu. Investice firem do lidského kapitálu se liší podle toho, 

zda se jedná o obecný či specializovaný výcvik. V případě obecného výcviku se jedná 

o takové znalosti, které mohou být využity v celé škále různých zaměstnání a profesí 

v jakékoliv firmě. Lze do něj například zahrnout základní vzdělání, znalost práce s textovým 

editorem atd. Naproti tomu specializovaný výcvik představují znalosti a zručnosti, které jsou 

specifické pro konkrétní pracovní zařazení. Jedná se například o znalost práce na konkrétním 

zařízení, stroji či organizace výroby na daném úseku (Šimek, 2007). 

Investování firem do obecného výcviku je problémové, protože existuje vysoké riziko 

zaměstnancova odchodu k jinému zaměstnavateli i se získanými vědomostmi a dovednostmi. 

Z tohoto důvodu podniky často poskytují takový obecný výcvik, který si pracovníci hradí 

sami, případně v pracovní smlouvě je zahrnuta nutnost zaměstnance setrvat několik let 

u daného zaměstnavatele poskytujícího obecný výcvik. V tomto případě jsou investice 

do obecného výcviku pro firmy výhodné a mohou čerpat z vyšší produktivity svých 

zaměstnanců bez toho, aby vynaložily náklady na její zvýšení. Rovněž pro pracovníky je 

tento typ pracovního výcviku prospěšný, protože přispívá k růstu jejich lidského kapitálu 

a možnosti dosahovat vyšších mezd v budoucnosti (Šimek, 2007 a Kameníček, 2003). 
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V případě investic firem do specifického výcviku nevzniká riziko odchodu 

zaměstnanců do konkurenčních firem, protože nabyté znalosti a dovednosti pracovníků jsou 

uplatnitelné pouze v té firmě, která výcvik provádí. U tohoto typu výcviku hradí firma 

veškeré náklady s výcvikem spojené. V konečném výsledku specifický výcvik snižuje 

fluktuaci zaměstnanců a podporuje růst produktivity dané firmy. 

Z hlediska makroekonomického přístupu lidský kapitál přispívá k využívání nových 

technologií a zvyšování produktivity práce a kapitálu. Rozvoj a efektivní využívání lidského 

kapitálu dále přináší zvyšování životní úrovně a ekonomického růstu. Problémem je 

kvantifikovat vliv lidského kapitálu na úroveň hrubého domácího produktu a na ekonomický 

růst. I když se na teoretické úrovni hovoří o klíčové roli lidského kapitálu v růstovém modelu 

ekonomiky, empiricky se tuto hypotézu nedaří jednoznačně prokázat. Je to způsobeno faktem, 

že lidský kapitál působí v mnohem širším měřítku a neexistuje ukazatel, který by byl schopen 

komplexně vystihnout jeho význam pro ekonomiku. V současnosti tak existují ukazatele, 

které představují pouze přibližné hodnoty vyjadřující jen některé atributy lidského kapitálu. 

Přesto lze říci, že vliv lidského kapitálu na dlouhodobý ekonomický růst je významný 

a nezpochybnitelný. 

2.5 Měřitelnost lidského kapitálu 

Definice lidského kapitálu naznačují, že přesně změřit jeho úroveň je prakticky 

nemožné. Lidský kapitál je kvalitativní jednotkou, zatímco cílem je zachytit jeho výši pomocí 

ukazatelů kvantitativního charakteru, a to zejména z důvodu širší možnosti využití 

statistických metod. Jak uvádějí Mazouch, Fischer (2011), jednou z lépe změřitelných částí 

lidského kapitálu je úroveň znalostí. Ověření znalostí může být realizováno různými formami 

testů, které obsahují faktografické otázky. Nutným předpokladem úspěšnosti těchto testů je 

ovšem určitá dávka schopností a dovedností znalosti uplatnit. Tento způsob měření znalostí 

by vedl k důkladnému prověření jedné složky lidského kapitálu a jejím prostřednictvím 

i k částečnému odhadu úrovně ostatních složek. Jenomže znalostí jedince nejsou v čase 

konstantní, mohou se během života dále rozvíjet nebo naopak ztrácet. Nízká úroveň znalostí 

v určitém čase ještě neznamená, že jedinec musí mít nižší míru lidského kapitálu po celý 

život. Z tohoto důvodu by bylo vhodné se nezaměřovat pouze na prověření znalostí, 

ale rovněž zkoumat potenciál, kterým jedinec disponuje po celou dobu života. Podle 

Mazoucha, Fischera (2011) by tedy ideálním ukazatelem lidského kapitálu byla kombinace 

ohodnocení znalostí a zjištění potenciálu jedince další znalosti nabýt a dále je rozvíjet. Tento 

ideální ukazatel je ovšem v praxi stěží použitelný. V současné době lze vymezit 6 základních 
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přístupů, jak změřit úroveň lidského kapitálu obyvatelstva. Někteří ekonomové preferují další, 

méně používané ukazatele týkající se zejména kvality lidského kapitálu. 

2.5.1 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Mezi nejčastěji používané ukazatele měření lidského kapitálu patří nejvyšší dosažená 

úroveň vzdělání. Počítá se jako podíl osob ve věku 25 až 64 let s daným dosaženým 

vzděláním na celkovém počtu osob ekonomicky aktivního věku. Hlavní nevýhodou tohoto 

ukazatele je možnost odlišnosti délky vzdělání na jednotlivých stupních v různých zemích. 

Za další jeho nedostatek lze považovat opomenutí specifických znalostí a dovedností, tudíž 

není zohledňována kvalita vzdělání. Naproti tomu výraznou výhodu tohoto ukazatele 

představuje dostupnost relevantních dat, alespoň v rámci zemí OECD, která umožňuje 

provádět mezinárodní komparaci. V roce 1976 byla vypracována a vydána Mezinárodní 

standardní klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of Education, 

ISCED), která slouží pro získávání mezinárodně srovnatelných údajů o vzdělanosti populace 

a procesu vzdělávání v různých systémech v jednotlivých zemích. Tento koncept umožňuje 

systematizovat jednotlivé úrovně vzdělání pomocí kódově označených stupňů. Poslední 

revize mezinárodní klasifikace ISCED rozlišuje tyto stupně úrovně vzdělání: 

 ISCED 0 preprimární vzdělávání, 

 ISCED 1 primární vzdělávání, 

 ISCED 2 nižší sekundární vzdělávání, 

 ISCED 3 vyšší sekundární vzdělávání, 

 ISCED 4 postsekundární vzdělávání nižší než terciární, 

 ISCED 5 první stupeň terciárního vzdělávání, 

 ISCED 6 druhý stupeň terciárního vzdělávání. 

Stupně ISCED 2 až ISCED 5 se dále člení v závislosti na studovaném oboru a případném 

následném přechodu na pracovní trh. Nutno zdůraznit, že klasifikace ISCED je používána 

zejména pro mezinárodní srovnávání vzdělávání, nikoli tedy pro definování lidského kapitálu. 

Ukazatelem měřícím úroveň lidského kapitálu může být například podíl osob s terciárním 

vzděláním (ISCED 5 a ISCED 6) na celkovém počtu osob ekonomicky aktivního věku (Český 

statistický úřad, 2008). 

 Předpokládá se, že jedinci s vyšším dosaženým vzděláním jsou vybaveni širším 

okruhem znalostí a kvalitnějším lidským kapitálem. V ideálním případě by dosažení 

vysokoškolského vzdělání mělo automaticky znamenat vysokou úroveň lidského kapitálu 

daného jedince. Ve skutečnosti tak tomu být nemusí, protože je zde opomenuta kvalita 
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vzdělávacího systému v jednotlivých zemích. Problémem je rovněž, že nejvyšší dosažené 

vzdělání se vztahuje pouze na tzv. formální vzdělávání, které je upraveno právními předpisy 

a probíhá ve vzdělávacích institucích. Mazouch, Fischer (2011) dále rozlišují tzv. neformální 

a informální vzdělávání, která významně ovlivňují úroveň lidského kapitálu, ale do ukazatele 

nejvyššího dosaženého vzdělání nevstupují. Neformální vzdělávání spočívá v organizovaném 

získávání vědomostí a dovedností za účasti učitele, odborného lektora apod., které však 

nekončí završením určitého stupně vzdělání. Patří sem například různé kurzy, přednášky, 

krátkodobá školení, rekvalifikace či vzdělávání zaměstnanců organizované zaměstnavatelem. 

Informální vzdělávání je institucionálně neorganizované a zpravidla představuje 

nesystematické získávání poznatků a dovedností v každodenních životních situacích. 

2.5.2 Průměrná délka studia 

Ukazatel průměrné délky studia neboli počtu let studia je vypočten jako průměrná 

délka studia ekonomicky aktivních jedinců dané země. Obecně se předpokládá, že více let 

studia přináší jedinci vyšší úroveň lidského kapitálu. U tohoto ukazatele lze vypozorovat 

podobné nevýhody jako u nejvyššího dosaženého vzdělání. V jednotlivých zemích se odlišují 

požadavky na získání určitého stupně vzdělání, průměrná délka studia nezahrnuje neformální 

formy vzdělávání, jak rovněž nebere v úvahu opotřebení lidského kapitálu. Výrazným 

problémem se může zdát fakt, že každý rok studia přináší rozdílné množství lidského kapitálu 

v závislosti na stupni vzdělání. Jak uvádějí Mazouch, Fischer (2011), tento nedostatek lze 

odstranit koeficientem, který počet let strávených při studiu daného stupně aproximuje 

standardní dobou studia daného stupně. Tímto propočtem se eliminuje možnost, že například 

prodlužování terciárního vzdělání má stejný vliv na růst lidského kapitálu, jak prodloužení 

základní docházky. 

2.5.3 Střední délka vzdělávání 

Ukazatel střední délka vzdělávání je využíván zejména organizací OECD. Jeho 

konstrukce je velmi podobná střední délce života, známé z demografie. Střední délka 

vzdělávání říká, kolik let by se měl průměrně vzdělávat daný jedinec při zachování poměrů 

platných v okamžiku, k němuž je vypočtena. Nutno zdůraznit, že střední délka vzdělávání se 

počítá pouze pro osobu ve věku 5 let a zahrnuje jenom formální vzdělávání. Tento ukazatel je 

jedním z velmi dobře interpretovatelných a je vhodný pro mezinárodní srovnání účasti 

na vzdělávání. Jeho nevýhodou je ale obtížné hodnocení úrovně vzdělanosti, protože zkoumá 

pouze její průřezovou úroveň. Souvislost mezi průměrnou délkou studia a stření délkou 
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vzdělávání je úzká. Lze ji interpretovat tak, že střední délka vzdělávání indikuje, jestli se 

průměrná délka studia bude v budoucnu měnit (Mazouch, Fischer, 2011). 

2.5.4 Výdaje na vzdělávání 

Výdaje na vzdělávání lze rozčlenit na veřejné a soukromé. První typ výdajů je 

zabezpečován veřejným sektorem, který financuje především vzdělávání krytím běžných 

a kapitálových výdajů vzdělávacích institucí. Kromě výdajů na vzdělávací instituce veřejný 

sektor rovněž podporuje domácnosti a firmy prostřednictvím stipendií a veřejných půjček 

studentům či poskytováním dotací na vzdělávací aktivity soukromým firmám a neziskovým 

organizacím. Soukromé výdaje do oblasti vzdělávání jsou poskytovány soukromými čili 

nestátními subjekty. Patří zde školné nebo poplatky za studium, potřebné materiály ke studiu 

jako učebnice a učební pomůcky, dále doprava a strava, jsou-li poskytovány školou a další 

(Kleňhová, 2009). 

Z rozdělení výdajů na vzdělávání plynou i konkrétní ukazatele. Jedná se o výši 

veřejných, soukromých či celkových výdajů do oblasti vzdělávání. Z důvodu mezinárodní 

komparace se často tyto výdaje vztahují k hrubému domácímu produktu. Nejčastěji 

používaným ukazatelem je podíl veřejných výdajů na HDP. Jednotlivé ukazatele výdajů 

na vzdělávání jsou stejně jako nejvyšší dosažené vzdělání nebo průměrná délka studia 

považovány na kvantitativní ukazatele.  

2.5.5 Šetření funkční gramotnosti dospělých 

Šetření funkční gramotnosti dospělých se vztahuje na tu část lidského kapitálu, která 

se týká znalostí a dovedností jedinců. Z tohoto důvodu tento ukazatel umožňuje zachytit 

kvalitu lidského kapitálu. Gramotnost je zde chápána v širším slova smyslu než pouze jako 

ohodnocení základů psaní a čtení. Toto šetření se zabývá zjišťováním schopností v oblasti 

čtení, počítání, vyhledávání informací v textu a v současné době i v oblasti přírodovědy. Jeho 

smyslem je poukázat na fakt, že gramotnost jedinců je důležitá součást lidského kapitálu, 

stejně jako počet vystudovaných let nebo dosažená úroveň vzdělání. Šetření funkční 

gramotnosti dospělých realizuje již od 90. let OECD. V počátcích tohoto typu šetření bylo 

realizováno šetření po názvem IALS (International Adult Literacy Survey), jehož škála 

hodnocení byla kvantitativní v rozmezí 0-500 bodů. V letech 2004-2006 proběhla další vlna 

šetření podobného zaměření, nazvaná ALLS (Adult Literacy and Life Skills Survey). 

V současnosti je realizováno šetření PIAAC (Programme for the International Assesment of 

Adult Competencies), které navazuje na předchozí šetření ALLS. Hlavní výhodou šetření 

funkční gramotnosti dospělých je dostupnost výsledků na kvantitativní škále pomocí 
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bodových hodnot. Tento aspekt umožňuje hledání a kvantifikaci vztahů k dalším ukazatelům. 

Základním nedostatkem je nízká účast jednotlivých států na tomto šetření, což způsobuje 

nedostatek či zastaralost dat. Rovněž výběrový soubor není v rozsahu, který by umožňoval 

další rozdělování souboru na menší celky, např. na regiony (Mazouch, Fischer, 2011). 

2.5.6 Odhad tržní hodnoty lidského kapitálu 

Odhad tržní hodnoty lidského kapitálu odráží ocenění schopností a dovedností jedince 

na trhu práce prostřednictvím mzdy. Mzda zde umožňuje zjistit agregátní hodnotu zásoby 

lidského kapitálu.  Obecně se předpokládá, že výnosy v podobě mzdy určují nejenom úroveň 

lidského kapitálu, ale také produktivitu práce. Toto tvrzení může být v některých zemích 

narušeno deformací trhu práce, a to v podobě existence minimální mzdy nebo procesu 

kolektivního vyjednávání. V rámci této metody měření lidského kapitálu se jako rozhodující 

faktor mzdových rozdílů nepovažuje dosažená úroveň vzdělání, ale osobní kvality 

a schopnosti. Vzdělání tvoří tudíž pouze část mzdového ohodnocení pracovníků. 

Většina ukazatelů měřících lidský kapitál klade důraz na jeho množství čili zásobu. 

Často tedy není zohledněna kvalita a šíře lidského kapitálu. Problém spočívá v tom, co si pod 

kvalitou lidského kapitálu představit a zejména jak ji změřit a zachytit v růstových modelech. 

Jedním s prvních ekonomů, který se snažil kvalitu ve svých modelech zohlednit, byl Robert J. 

Barro (1944). V modelu z roku 1991 aproximuje kvalitu vzdělání skrze poměr počtu studentů 

na učitele. Vychází přitom s logického předpokladu, že čím více dětí na učitele, tím menší 

kvalitu výuky jim je schopen učitel poskytnout. Barro (1991) zahrnul do modelu kvalitu jako 

samostatnou proměnnou a v případě primárního školství potvrdil negativní vztah mezi počtem 

dětí na učitele a ekonomickým růstem. Za sekundární stupeň nejsou výsledky u stejné 

proměnné statisticky významné. Postupem času se i další autoři snažili zohledňovat 

v modelech kvalitu lidského kapitálu, přičemž k tomu používali různé ukazatele. Mezi 

ukazatele kvality lidského kapitálu lze zařadit výdaje na vzdělávání jednoho studenta jako 

poměr na HDP/ob., dále pak poměr reálných mezd učitelů vůči HDP/ob. nebo počet studentů, 

kteří opakují ročník na primárním či sekundárním stupni. V rozvojových zemích se často 

používají ukazatele lidského kapitálu jako míra gramotnosti nebo počet žáků na 1 učitele. 

Nutno zdůraznit, že snahou je většinou kvantifikovat kvalitu vzdělávání, přičemž lidský 

kapitál se dotýká mnohem širšího okruhu lidské činnosti. 
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2.6 Ekonomický růst a způsoby jeho měření 

Ekonomický neboli hospodářský růst je vzestup produkční kapacity země. Jinými 

slovy se jedná o zvýšení potenciálního produktu v čase. Naměřený HDP může krátkodobě 

převyšovat potenciální produkt nebo naopak, může krátkodobě klesnout pod potenciální 

produkt. Je žádoucí rozlišovat mezi ekonomickým růstem a cyklem. Teorie ekonomického 

růstu se soustřeďuje na objasnění objektivně dokumentovaného pohybu reálného HDP, jenž 

se v průběhu času prosazuje bez ohledu na přechodné výkyvy agregátního výstupu 

ekonomiky. Zatímco teorie ekonomického cyklu se zabývá příčinami nestabilního růstu 

či poklesu reálného HDP v čase, tedy krátkodobým kolísáním agregátního výstupu 

ekonomiky. Hospodářský růst má ve vyspělých zemích s tržním hospodářstvím vzestupný 

trend. 

Obr. 2-2 Ekonomický růst a ekonomický cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jurečka, Jánošiková (2008, str. 208). 

Měření ekonomického růstu je ztíženo tím, že statistika nedokáže měřit potenciální 

produkt očištěný od cyklických výkyvů. Alespoň jeho odhad lze získat analýzou dlouhé 

časové řady vývoje HDP (několik desetiletí). Z důvodu těchto obtížností je v praxi 

ekonomický růst vypočítán jako změna reálného HDP ekonomiky za určité období, zpravidla 

jeden rok. Ekonomický růst lze změřit jako rozdíl mezi úrovní reálného produktu v daném 

a roce a úrovní reálného produktu v roce předcházejícím. Větší vypovídací schopnost má však 

rychlost neboli tempo ekonomického růstu. To se vypočte jako poměr přírůstku HDP 

za jednotku času (zpravidla jeden rok) k HDP (násobeno stem). Jedná se tedy o v procentech 

vyjádřenou změnu reálného produktu ekonomiky, k níž došlo v průběhu jednoho roku. 

V případě mezinárodního srovnání se velmi často používají relativní ukazatele produktu, a to 
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zejména vývoj HDP na jednoho obyvatele. Tento ukazatel může být opět vyjádřen jako 

absolutní změna nebo jako tempo růstu (Holman, 2011 a Jurečka, Jánošíková, 2008). 

Tempo ekonomického růstu v současnosti samo o sobě nevypovídá o ekonomické 

kondici země. Vždy je nutné přihlédnout ke kvalitě růstu. Důležitá je rovněž náročnost 

a efektivnost růstu. 

Pojem ekonomický rozvoj je obvykle používán v širším smyslu než ekonomický růst. 

Zahrnuje zpravidla i další aspekty vývoje ekonomiky, jako například strukturální změny 

v národním hospodářství, technologické změny, zvyšování životní úrovně obyvatelstva, 

environmentální problémy či chudobu. V tomto smyslu je ekonomický růst předpokladem 

ekonomického rozvoje. Ekonomický rozvoj nepředstavuje jeden ukazatel, kterým by šlo 

změřit jeho úroveň. Vyjadřuje se většinou celou řadou ukazatelů, které souhrnně lépe 

vypovídají o životní úrovni obyvatel, např. index kvality života, index lidského rozvoje, míra 

gramotnosti, očekávána délka života, míra chudoby atd. (Tichá, 2010). 

2.7 Zdroje a typy ekonomického růstu 

Zdroje umožňující růst potenciálního produktu jsou tvořeny několika složkami, které 

mohou být různě strukturovány. Helísek (2002) rozlišuje: 

 lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace označována jako lidský kapitál), 

 přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a kvalita těchto zdrojů), 

 kapitálové zdroje (stroje, zařízení, budovy, stavby, aj. a technická úroveň těchto statků 

jako například výkonnost, přesnost či energetická náročnost). 

Holman (2011) tvrdí, že bohatství přírodních zdrojů podporuje hospodářský růst. 

Dokládá to na příkladu Norska a Velké Británie, kteří začali těžit své podmořské zásoby ropy, 

čímž okamžitě přispěli ke svému ekonomickému růstu. Dále uvádí, že bohatství lesů a těžba 

dřeva stály kdysi v pozadí hospodářského růstu Švédska. Rovněž průmyslová revoluce 

v Anglii na přelomu 18. a 19. století byla „poháněna" vydatností domácích ložisek černého 

uhlí. Konečně i průmyslový růst českých zemí na sklonku 19. století byl do značné míry 

založen na uhelném bohatství. Přesto však přírodní zdroje nejsou hlavním zdrojem 

ekonomického růstu. Japonsko či „asijští tygři" (Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong, 

Singapur) nezaložili svůj impozantní hospodářský růst na domácím přírodním bohatství. 

„Kdyby byly hlavním motorem hospodářského růstu přírodní zdroje, patřily by k nejbohatším 

takové země jako Brazílie, Argentina a Zaire, zatímco Švýcarsko nebo Japonsko by je měly 

žádat o rozvojovou pomoc" (Holman, 2011, str. 511). Hlavním zdrojem ekonomického růstu 
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tedy není přírodní bohatství, nýbrž kapitál v širokém pojetí zahrnující i technologie a lidský 

kapitál. 

V ekonomické teorii lze rozlišit dva základní typy ekonomického růstu, a to extenzivní 

a intenzivní růst. V případě extenzivního růstu dochází ke zvyšování množství zdrojů, tj. 

pracovníků, půdy, nerostných surovin nebo kapitálu. Jinými slovy se jedná o kvantitativní 

růst. Naopak intenzivní růst představuje intenzivnější využívání stávajícího množství zdrojů. 

V tomto případě se hovoří o kvalitativním růstu například z důvodu zvyšování kvalifikace 

pracovníků, využívání kvalitnějších přírodních zdrojů nebo rozvoje technické úrovně fixního 

kapitálu. V hospodářské realitě dochází ke kombinaci obou typů ekonomického růstu, i když 

lze vypozorovat rozdíl mezi rozvojovými a vyspělými ekonomikami. V rozvojových zemích 

se ekonomický růst často stimuluje pomocí rozsáhlejšího využívání přírodních zdrojů. 

Naproti tomu vyspělé země se spíše snaží o kvalitativní růst na základě provedené 

technologické změny (Helísek, 2002). 

2.8 Bariéry růstu 

V souvislosti s bariérami ekonomického růstu se zpravidla hovoří o vývoji 

ekonomické úrovně, tj. o vývoji reálného produktu na 1 obyvatele. Hodnota tohoto ukazatele 

se v různých zemích a regionech světa výrazně liší. Dlouhodobě největší problémy s nízkou 

ekonomickou úrovní mají rozvojové státy. Helísek (2002) uvádí jako hlavní příčiny nízkého 

nebo dokonce záporného růstu produktu na 1 obyvatele: 

 nedostatek výrobních zdrojů, 

 vývoj obyvatelstva, 

 technologickou bariéru, 

 přírodní bariéru, 

 institucionální bariéru. 

Nedostatečná zásoba kapitálových statků bývá často považována za základní bariéru 

ekonomického růstu. K rozšíření a prohloubení kapitálu však chybí tvorba úspor. Ty však 

nemohou být vytvořeny při stávajícím nízkém důchodu na 1 obyvatele. Problémem je rovněž 

nízká produktivita práce, která se nezvýší, dokud nevzroste zásoba kapitálu na jednotku práce. 

To však naráží na nedostatečné úspory. Tento proces se označuje jako bludný kruh 

nerozvinutosti, který je zobrazen na obrázku 2-3. Tato situace se vyskytuje zejména 

v rozvojových zemích. Existuje několik řešení, jak tyto země mohou překonat svou 

nerozvinutost. Jedním z nich je technická a finanční pomoc ze zahraničí, aby si mohly tyto 

chudé země zvýšit svou zásobu kapitálových statků. Další možností je soustředění výroby 
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do odvětví vybavených vhodnými přírodními a klimatickými podmínkami nebo do odvětví 

s levnou pracovní silou. V praktických rozvojových strategiích šlo zpravidla o rozvoj 

průmyslových odvětví čili tzv. industrializaci. 

Obr. 2-3 Bludný kruh nerozvinutosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Helísek (2002, str. 109). 

V současnosti lze vypozorovat výrazný rozdíl ve vývoji obyvatelstva mezi 

rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Zatímco v rozvinutých ekonomikách roční tempo růstu 

obyvatelstva málokdy překračuje 1 %, v rozvojových zemích činí většinou několikanásobek, 

což snižuje růst produktu na 1 obyvatele. Příčinou tohoto vývoje je populační exploze jako 

důsledek snížení míry úmrtnosti, často pod vlivem zahraniční pomoci při zachování vysoko 

porodnosti. 

Na problém nedostatku kapitálových statků navazuje nedostatečný technologický 

pokrok, neboť ten je ze značné části materializován právě ve fyzických kapitálových statcích. 

Rovněž nedostatek lidského kapitálu je významný prvek zaostávání v oblasti technologií. 

Kvalita pracovní síly je navíc oslabována tzv. únikem mozků, kdy kvalifikovaní pracovníci 

migrují do rozvinutých zemí s vyšší životní úrovní. 

Kromě uvedených ekonomických bariér existují i neekonomické, které se týkají 

zejména přírodních vlivů či katastrof. Na konci 80. let 20. století se vyspělé země začaly více 

zaobírat ekologickým kontextem růstu a možností vyčerpání neobnovitelných přírodních 

zdrojů. Vznikl tak koncept trvale udržitelného růstu, podle kterého by společnost měla 

uspokojovat své současné potřeby, aniž by tím omezovala možnosti budoucích generací 

uspokojovat jejich budoucí potřeby. 

Bariéry ekonomického růstu mohou mít dále podobu institucí, mezi které lze zařadit 

například byrokratický státní aparát, právní rámec, kulturní tradice a zvyky v intenzitě práce, 

náboženské a příbuzenské vztahy nebo politickou stabilitu. Tyto institucionální aspekty 
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společnosti mohou brzdit tvorbu zdrojů ekonomického růstu z důvodu omezování práce, 

spořivosti či podnikavosti (Helísek, 2002).  

2.9 Modely ekonomického růstu 

Modely jsou v současnosti velmi důležitým nástrojem ekonomie jako vědecké 

disciplíny. Nejčastěji bývají tvořeny zastánci rozličných ekonomických teorií pro potvrzení 

těchto teorií či pro analýzu dopadů určitých ekonomických opatření. Modely však nikdy 

neposkytují přesný obraz reality, jsou pouze jejich zjednodušenou podobou. Zaměřují se 

na podstatné a relevantní jevy, naopak ty nevýznamné nejsou v modelech zahrnuty.  

Modely jsou základem pro teorii růstu a umožňují sledovat ekonomickou dynamiku 

z hlediska jejich kvantitativních změn. Teorií ekonomického růstu se zabývalo mnoho 

ekonomických škol a ekonomů, bylo vytvořeno velké množství ekonomických modelů a tento 

směr je i v současné době stále aktuální a oblíbený. Již v období klasické politické ekonomie 

vznikl model, jehož autorem je Thomas R. Malthus (1776-1834) a který ovlivnil růstovou 

teorii na několik desetiletí. Jednalo se o tzv. jednoduchý exponenciální růstový model. Jeho 

hlavní myšlenkou byla populační teorie, podle které je růst populace rychlejší, než růst zdrojů 

lidské obživy. Populace má tendenci růst geometrickou řadou, zatímco zdroje obživy mohou 

růst nanejvýš aritmetickou řadou. Populační růst musí být tedy omezován, a toho lze podle 

Malthuse dosáhnout preventivními nebo represivnímu opatřeními. Mezi preventivní opatření 

lze zahrnout sňatky v pozdějším věku, staromládenectví, vdovství, pohlavní zdrženlivost, 

podporu vzdělání apod., mezi represivní potom hladomor, epidemie, nemoci nebo špatné 

životní a pracovní podmínky. Malthusova teorie byla narušena zhruba v polovině 19. století, 

kdy růst celkového produktu nastartoval ještě vyšší tempo růstu populace. Důvodem byl 

technologický pokrok a růst produktivity v průmyslu a zemědělství (Holman, 2001). 

Ke zkoumání ekonomického růstu přispělo rovněž keynesiánství, které se zabývalo 

zejména překážkami růstu. Kvůli nedostatku soukromých investic respektive vysokým 

soukromým úsporám navrhují keynesiánci nahradit soukromé investice státními, což by podle 

jejich předpokladů mělo znovu nastartovat ekonomický růst. Dynamizaci keynesiánské teorie 

provedl v 50. letech 20. století Roy F. Harrod (1900-1978). O pár let později podobnou 

modelovou teorii růstu představil Evsey D. Domar (1914-1997), tudíž je jedná o Harrodův-

Domarův model růstu. Jeho jádrem jsou 3 typy tempa růstu: 

 skutečné tempo růstu (Ga), 

 přirozené tempo růstu (Gn), 

 zaručené tempo růstu (Gw). 



26 
 

Skutečné tempo růstu je skutečně dosahováno danou ekonomikou. Přirozené tempo růstu je 

takové tempo, které udržuje plnou zaměstnanost při současném využívání všech výhod 

technologického pokroku. Závisí na populačním růstu a na růstu produktivity práce. 

Představuje nejvyšší hranici růstu, jakou může daná ekonomika dosáhnout. Zaručené tempo 

růstu je takové tempo, při němž je dosaženo požadované efektivnosti kapitálu. Ideální stav 

ekonomiky by nastal při rovnosti všech uvažovaných temp růstu, tedy matematicky při 

rovnosti Ga = Gn = Gw. „Jenže dosažení takové situace je podle Harroda velice obtížné, 

ba silně nepravděpodobné. Každé z těchto temp totiž závisí na jiných faktorech" (Holman, 

2001, str. 377).  

Je-li Ga > Gw, pak dochází k nadměrnému využívání kapacit, což implikuje zvyšování 

investic a následně zrychlování skutečného tempa růstu, které se vzdaluje od zaručeného 

tempa. 

Je-li Gn > Gw, pak plné zaměstnanosti lze dosáhnout pouze přetížením kapacit 

fyzického kapitálu. Ekonomika trpí nízkým sklonem k úsporám. Tento případ se často 

vyskytuje v méně rozvinutých zemích s vysokým přírůstkem obyvatel a nedostatkem kapitálu. 

Je-li Gw > Gn, pak se ekonomika nachází ve stádiu nevyužitých kapitálových kapacit, 

což podnikatele nutí dále snižovat investice, čímž dochází k poklesu produktu. Tato 

ekonomika se dá charakterizovat nadměrným sklonem k úsporám. Je to příklad situace 

v některých vyspělých zemích. 

Jak uvádí Holman (2001), Harrodův-Domarův model růstu neobsahuje žádný 

mechanismus, který by slaďoval všechna tempa růstu. Model tedy vyžaduje státní zásahy 

do ekonomiky, protože tržní ekonomika sama nemá dostatek samoregulačních mechanismů 

pro sladění temp růstu. Tento závěr se setkal s kritickými výhradami a stimuloval vznik 

neoklasických teorií růstu. 

2.9.1 Solowův model 

Moderní teorie ekonomického růstu je spojována se vznikem Solowova modelu. Jedná 

se o neoklasický model ve smyslu tzv. velké neoklasické syntézy. Poprvé byl představen 

v práci Roberta M. Solowa (1924) „A Contribution to the Theory of Economic Growth" 

publikované v roce 1956. Druhým autorem, který nezávisle na Solowovi došel ke stejným 

závěrům, byl Trevor W. Swan (1918–1989). Avšak model bývá obvykle označován pouze 

jako Solowův model podle slavnějšího z obou autorů, který byl za své výzkumy v oblasti 

teorie a měření ekonomického růstu oceněn Nobelovou cenou za ekonomii v roce 1987 

(Holman, 2001). 



27 
 

Solowův model vychází z neoklasické produkční funkce, která kombinuje kapitál (K) 

a práci (L) jako vstupy a dává tyto vstupy do souvislosti s výstupem v podobě reálného 

agregátního produktu ekonomiky (Y). Solow (1956) zapsal produkční funkci ve tvaru: 

).,( LKFY   

Neoklasická produkční funkce se vyznačuje několika předpoklady. Za prvé pracuje 

s konstantními výnosy z rozsahu, to znamená, že určitý přírůstek jednoho z výrobních faktorů 

vyvolá stejný přírůstek celkového produktu. Za druhé se vyznačuje klesajícími výnosy 

z kapitálu a práce. Při soustavném zvyšování výrobního faktoru se bude zvětšovat i celkový 

produkt, ale přírůstky produktu budou s každou další přidanou jednotkou daného výrobního 

faktoru stále menší. Za třetí vymezuje technologický pokrok jako Harrodovsky neutrální. 

Podobně jako v Harrodově-Domarově modelu je i zde technologický pokrok tzv. „rozšiřující 

práci" či „Harrodovsky neutrální". Posledním předpokladem jsou tzv. Inadovy podmínky, 

podle kterých mezní produkt z výrobního faktoru roste, čím více se množství tohoto faktoru 

blíží k nule a to až do nekonečna. A naopak, čím větší je množství výrobního faktoru, 

tím menší je jeho mezní produkt (Čihák, Holub, 2000 a Solow, 1956). 

V neoklasickém modelu růstu nehraje klíčovou roli vývoj reálného agregátního 

výstupu v celkovém vyjádření, ale je upřednostňován podíl tohoto výstupu na pracovníka, 

neboli růst průměrné produktivity práce. Tento ukazatel umožňuje zkoumat lépe životní 

úroveň. Vydělením základní produkční funkce členem 1/L lze získat produkt na jednoho 

pracovníka v závislosti na kapitálu na jednoho pracovníka. Jedná se o tzv. intenzivní tvar 

produkční funkce: 
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funkci lze zapsat ve tvaru: 
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Konkrétním příkladem neoklasické produkční funkce je tzv. Cobbova-Douglasova 

funkce. Funkce je rozšířena o parametr   vyjadřující podíl jednotlivých vstupů na celkovém 

produktu a také o souhrnnou produktivitu faktorů (A), jež zastupuje technologický pokrok. 

Tato funkce však splňuje všechny výše uvedené předpoklady neoklasické produkční funkce. 

Vztah mezi vstupy a výstupem lze postihnout tímto tvarem: 

Y = A . K
α
.
 
L

(1-α)
, kde 0 < α < 1. 
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Kromě předpokladů neoklasické produkční funkce Solowův model pracuje ještě 

s dalšími předpoklady: 

 n je konstantní tempo růstu fyzické pracovní síly (populace), 

 g je konstantní tempo technologického pokroku, 

 odpisová míra fyzického kapitálu (δ) je konstantní (Čihák, Holub, 2000). 

Významnou složkou Solowova modelu je investiční funkce. Velikost investic závisí 

na tom, jaká část disponibilního důchodu obyvatelstva je obyvateli uspořena, neboli na míře 

úspor (s). V Solowově modelu jsou investice jediným prostředkem, který je používán 

ke zvyšování kapitálu. Investiční funkce vyjádřena v intenzivním tvaru má následující 

podobu: 

).(.. kfsysi   

V Solowově modelu je dále předpokládáno, že určitá část fyzického kapitálu se opotřebovává, 

čímž dochází k tzv. opotřebení kapitálu. Toto opotřebení je konstantní a způsobuje snížení 

kapacity fyzického kapitálu a tím pádem i zmenšení celkového produktu. Investice slouží 

tudíž nejen k akumulaci kapitálu, ale také k nahrazování opotřebeného kapitálu. Matematicky 

lze tuto závislost vyjádřit takto: 

.k ki   

Grafická interpretace Solowova modelu růstu je prezentována pomocí obrázku 2-3. 

Na vodorovné ose je zobrazen přírůstek kapitálu na hlavu (k) a na svislé ose potom výstup 

na hlavu (q = y). Jak bylo uvedeno výše, Solowův model je založen na produkční funkci. Jeho 

nedílnou součástí jsou však i investiční funkce a funkce opotřebení kapitálu. Produkční 

a investiční funkce rostou degresivně, naproti tomu funkce opotřebení kapitálu má lineární 

průběh. Z obrázku 2-3 vyplývá, že výstup na hlavu roste se zvyšujícím se podílem kapitálu 

na hlavu stále pomaleji. Je to způsobeno zákonem klesajících mezních výnosů z měnícího se 

vstupu, jímž je v daném případě kapitál.  
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Obr. 2-4 Solowův model 

 

Zdroj: Jurečka, Jánošíková (2008, str. 213). 

Důležitý z hlediska závěrů Solowova modelu je vztah mezi investiční funkcí a funkcí 

opotřebení kapitálu. Je-li funkce investiční nad funkcí opotřebení kapitálu, převyšuje objem 

investic v ekonomice amortizaci kapitálu, čímž dochází k růstu kapitálové zásoby na hlavu. 

Jakmile ovšem amortizace kapitálu na hlavu v určitém období převýší objem investic 

na hlavu, kapitálová zásoba na hlavu klesá. Průsečík investiční funkce a funkce amortizace 

kapitálu, resp. jeho souřadnice představují v modelu jakousi rovnováhu, do které ekonomika 

spontánně spěje. Ekonomika se dostává do stavu, kdy se již dále nemění kapitál na hlavu 

ani výstup na hlavu a úroveň blahobytu měřená podílem reálného HDP na obyvatele zůstává 

konstantní. Tento stav je v modelu označován jako stálý stav a jedná se o jeden 

z nejdůležitějších závěrů plynoucích ze Solowova modelu. Jak uvádějí Jurečka, Jánošíková 

(2008), stálý stav není pro všechny ekonomiky stejný. Všechny ekonomiky směřují do svého 

stálého stavu, ale každá s jinou rychlostí. Ze Solowova modelu vyplývá, že méně vyspělé 

ekonomiky porostou do stálého stavu rychleji než vyspělejší ekonomiky. Tento jev se nazývá 

efektem konvergence. 

Stálý stav je determinován domácí mírou úspor a tempem růstu populace. Jestliže se 

v ekonomice z nějakého důvodu zvýší podíl úspor obyvatelstva na celkovém důchodu, 

tak se to pozitivně projeví v domácí investiční aktivitě. V tomto případě dochází k růstu 

akumulovaného kapitálu na pracovníka a stálý stav v ekonomice nastává při vyšších úrovních 

kapitálu a tedy i výstupu na hlavu. Graficky se to projeví posunem investiční funkce nahoru, 

čímž se zvýší zásoba kapitálu. Rovněž změna tempa růstu populace ovlivňuje stálý stav. 

Například rychlý populační růst v zemi snižuje objem kapitálu připadajícího na pracovníka. 
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Stálý stav v této ekonomice nastane při nižší úrovni kapitálu na hlavu a odpovídající nižší 

úrovni výstupu na hlavu. Graficky se daná situace projeví posunem investiční funkce směrem 

dolů (Jurečka, Jánošíková, 2008). 

Snížení tempa růstu populace nebo zvýšení míry úspor povede pouze dočasně 

a krátkodobě k růstu akumulace kapitálu v ekonomice a umožní zvýšení jejího stálého stavu. 

Faktorem, který podpoří dlouhodobý růst reálného výstupu na hlavu, je technologický pokrok. 

Právě technologický pokrok je klíčovou veličinou Solowova modelu, který umožňuje 

modelové ekonomice růst i po dosažení stálého stavu. Dojde-li v ekonomice díky 

technologickému zlepšení ke zvýšení produktivity výrobních faktorů, vzroste v produkční 

funkci objem výstupu přepadajícího na jednotku vstupu. Vyšší objem výstupu je zdrojem 

zvýšených investic, které se promítají do kapitálové akumulace v ekonomice. Vliv 

technologického pokroku se graficky projeví posunem produkční a investiční funkce nahoru, 

čímž se zvyšuje výstup na hlavu ve stálém stavu, jak rovněž samotný stálý stav (Jurečka, 

Jánošíková, 2008). 

Zásadním závěrem Solowova modelu je závislost dlouhodobého ekonomického růstu 

na technologickém pokroku. Ovšem zdroj technologického pokroku není v modelu nikterak 

vysvětlován. Tempo růstu technologického pokroku (g) je v modelu chápáno jako exogenní 

veličina. „Parametr g může být vykládán buď jako zlepšování znalostí vtělené 

do kapitálového vybavení (např. rutinních výrobních postupů, přeuspořádání toků materiálu 

v továrně, lepší hospodaření se zásobami), nebo změny znalostí vtělené v kapitálovém 

vybavení" (Čihák, Holub, 2000, str. 35). Exogenní technologický pokrok spojený 

s nemožností vysvětlit růst výstupu na hlavu bývá nejčastěji označován jako hlavní nevýhoda 

Solowova modelu. Ekonomové rovněž kritizují jeho zjednodušující, nerealistické 

předpoklady či přílišný důraz na užití sofistikovaných matematických metod. Uvedené 

slabiny Solowova modelu připravily prostor pro reakci v podobě rozšířeného Solowova 

modelu či teorií endogenního růstu, které se snaží vysvětlit technologický pokrok jako 

endogenní veličinu v rámci růstového modelu. 

Postupem času se ukázalo, že Solowův model v základní podobě zdaleka nestačí 

na vysvětlení ekonomického růstu, a to zejména z důvodu zahrnutí pouze fyzického kapitálu 

a opomenutí lidského kapitálu. V roce 1992 ekonomové Gregory N. Mankiw, David Romer 

a David N. Weil představili tzv. rozšířený Solowův model, který pracuje se 4 zdroji 

ekonomického růstu. Konkrétně se jedná o technologický pokrok, fyzický a lidský kapitál 

a pracovní sílu.  
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2.9.2 Modely endogenního růstu 

V polovině 80. let 20. století se začala formulovat tzv. nová teorie růstu, jejíž rozvoj 

byl spojen s podstatným oživením zájmu o teorii ekonomického růstu. Jedná se o rozsáhlý 

koncept, přicházejí s endogenními modely růstu, které se snaží vysvětlovat zdroje 

ekonomického růstu uvnitř modelu. Novou teorii růstu lze koncepčně rozčlenit do dvou 

alternativních směrů. První směr uvažování se odklání od Solowova neoklasického modelu, 

protože za zdroj růstu výstupu nepovažuje technologický pokrok, ale kapitál v širším slova 

smyslu. Kapitálem se již nepovažuje pouze fyzický kapitál ve formě strojů, zařízení apod., 

ale rovněž lidský kapitál jako souhrn vědomostí a dovedností člověka. Autoři této linie tvrdí, 

že s takto široce definovaným kapitálem je možno vysvětlit rozsáhlé rozdíly ve výstupu 

na hlavu. Druhý přístup není založen na tak radikálním odklonu od Solowova modelu, 

protože stejně jako on spatřuje jako hlavní zdroj růstu technologický pokrok, jenomže ten je 

již endogenizován (Čihák, Holub, 2000). 

První alternativní směr nové teorie růstu může být reprezentován tzv. AK modelem. 

Název tohoto modelu je odvozen od jeho jednofaktorové produkční funkce, která má 

následující tvar: 

)..( KAfY   

Parametr A představuje mezní a průměrný produkt kapitálu. Klíčovou vlastností produkční 

funkce je absence klesajících mezních výnosů z kapitálu. Tento předpoklad v AK modelu je 

reálný, a to z důvodu rozšíření fyzického kapitálu o kapitál lidský. Důležitým prvkem AK 

modelu je míra úspor. Její růst vede k trvalému zvýšení ekonomického růstu a ne pouze 

ke krátkodobému, dočasnému růstu omezenému stálým stavem jako v případě Solowova 

modelu. Modernější verzi AK modelu vypracoval Robert E. Lucas (1937), podle něhož je 

model označován jako Lucasův dvousektorový model. Jeho základem jsou dva sektory 

vyrábějící statky a znalosti. Jeden sektor tedy produkuje fyzické statky a druhý vzdělání jako 

formu lidského kapitálu. V centru modelu stojí investice do lidského kapitálu, které jsou 

alternativou nebo komplementem k technologickému pokroku. Lucasův model předpokládá 

konvergenci ekonomik, přičemž bod konvergence závisí na počátečních podmínkách země, 

zejména pak na zásobě lidského kapitálu. Jinými slovy, chudé země zůstanou chudými, i když 

budou růst stejným tempem jako země na počátku bohaté (Číhák, Holub, 2000 a Varadzin 

2004). 

Druhý alternativní přístup k nové teorii růstu se odráží v modelech výzkumu a vývoje, 

označovaných rovněž jako R&D modely. Podle těchto modelů je hnacím motorem růstu 

akumulace znalostí. Zlatosti však nejsou považovány za formu kapitálu, ale za formu 
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technologického pokroku. Technologický pokrok je veličinou endogenní, vyjádřenou 

investicemi do výzkumu a vývoje. Obecnou produkční funkci R&D modelů uvádí Varadzin 

(2004) ve tvaru: 

).,().&.( LKfDRAY   

R&D je nejvýznamnějším faktorem, kterým je endogenizován technologický pokrok (A). 

K hlavním zastáncům této myšlenky patří Paul M. Romer (1955), který zpochybňuje možnost 

dlouhodobého ekonomického růstu bez technologického pokroku pouze díky rozšířenému 

kapitálu. Výsledkem R&D modelů je závěr, že firmy se snaží maximálně podporovat 

investování do výzkumu a vývoje a inovací. Tyto investice jsou pro firmy prospěšné, protože 

krátkodobě přinášejí konkurenční výhodu, někdy až v podobě monopolistického postavení. 

Provedené inovace v delším časovém období převezmou také ostatní firmy. Neustálým 

soubojem firem o konkurenční výhodu jsou tak hnány investice do výzkumu a vývoje. 

 Závěrem této části věnované modelům endogenního růstu je třeba poznamenat, 

že kromě výše uvedených základních modelů existuje ještě celá řada dalších modelů a 

přístupů v rámci nové teorie růstu, které se často zabývají vlivy vládní politiky, 

mezinárodního obchodu nebo finančních trhů na růst. Zájem o růstovou problematiku 

neochabuje ani v současné době, kdy se ekonomové stále snaží hledat nové možnosti 

interpretace lidského kapitálu a technologického pokroku jako zdrojů dlouhodobého 

ekonomického růstu. 
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3 Soudobý výzkum, metodologie, data 

Ačkoliv je lidský kapitál relativně novým pojmem, tak jeho sledování je v odborné 

literatuře věnována velká pozornost. Zprvu převažovalo mikroekonomické pojetí zabývající 

se zejména vlivem lidského kapitálu na úroveň mzdy. Postupně docházelo k zesilování 

makroekonomického přístupu, který zkoumá vliv vzdělání a lidského kapitálu na ekonomický 

růst.  

3.1 Rešerše literatury 

Téma lidského kapitálu a ekonomického růstu je mezi ekonomy velmi populární. 

Existuje mnoho příspěvků zabývajících se uvedenou problematikou. Pro potřeby této práce je 

vybráno několik empirických studií, které jsou významné, něčím zajímavé nebo se staly 

podkladem pro další výzkum. U každé empirické práce je pozornost soustředěna na použitá 

data a výsledky plynoucí z výzkumu. 

Jedním z prvních autorů, který významně ovlivnil výzkum v oblasti lidského kapitálu 

a ekonomického růstu, je Paul M. Romer. Ten v roce 1990 představil svou práci zaměřenou 

na faktory ekonomického růstu. Jejím jádrem je jednosektorový neoklasický model se 4 

základními vstupy. Konkrétně se jedná o kapitál, práci, lidský kapitál a úroveň technologie. 

Romer (1990) ve svém modelu endogenizuje technologický pokrok a považuje ho za hlavní 

zdroj ekonomického růstu. 

Romer (1990) ve své empirické analýze používá vzorek 112 zemí a zaměřuje se 

na období let 1960 až 1985. Zajímavé je, že jako ukazatele lidského kapitálu používá míru 

gramotnosti lidí, čímž se odlišuje od standardních metod měření lidského kapitálu jako podíl 

osob s vysokoškolským vzděláním na ekonomicky aktivním obyvatelstvu nebo počet let 

studia.  

Empirické výsledky modelu potvrzují základní hypotézu, že lidský kapitál má vliv 

na ekonomický růst. Romer (1990) uvádí, že nejdůležitějším závěrem modelu je zjištěná 

skutečnost, že ekonomika s větší celkovou zásobou lidského kapitálu vykazuje rychlejší růst. 

Výrazným signálem pro další zkoumání vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst se 

staly práce Roberta J. Barra. Barro (1991) ve své první studii analyzuje 98 zemí v období let 

1960 až 1985 a dochází k závěru, že existuje pozitivní vztah mezi tempem růstu reálného 

HDP na obyvatele a počáteční úrovní lidského kapitálu. Úroveň lidského kapitálu aproximuje 

pomocí tzv. „school enrollment rates“ v roce 1960, tedy počtu osob zapsaných v daném 

vzdělávacím stupni v prvním roce zkoumání. Na druhé straně nachází negativní vztah mezi 

tempem růstu reálného HDP/ob. a počáteční úrovní reálného HDP/ob. v prvním sledovaném 
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roce 1960. Dalším významným závěrem této studie je poznatek, že chudší země rostou 

rychleji než bohatší, ale pouze za předpokladu dostatečné zásoby lidského kapitálu.  

Barro (1991) se zaměřuje i na další proměnné potenciálně působící na ekonomický 

výstup a blahobyt země. Například pozitivně by na růst bohatství měla působit politická 

stabilita v zemi, naopak mezi růstem bohatství a podílem veřejných investic lze vypozorovat 

inverzní vztah. V rámci této práce je dále zjištěna negativní závislost mezi úrovní vzdělání 

a porodností. Zajímavý je fakt, že v zemích s vyšší zásobou lidského kapitálu je pozorována 

významně nižší porodnost a vyšší míra investic do fyzického kapitálu. 

Na původní výzkum z roku 1991 Barro navázal o 7 let později, kdy představil další 

významnou práci v oblasti lidského kapitálu a ekonomického růstu. V této studii Barro (1998) 

analyzuje determinanty ekonomického růstu na vzorku přibližně 100 zemí v období 1960 

až 1995. Využívá přitom teoretický rámec kombinující neoklasický model s endogenními 

modely růstu. Dále se opět se snaží vysvětlit proces konvergence na základě vládní politiky 

a role institucí. Nejdůležitější částí této práce jsou empirické poznatky o vlivu jednotlivých 

faktorů na reálný výstup ekonomiky. Konkrétně se jedná o úroveň HDP na obyvatele, vládní 

spotřebu, právo státu, demokracii, míru inflace, vzdělání, míru porodnosti, míru investic, 

obchodní podmínky a další politické vlivy (veřejný dluh, omezení trhu práce). Z těchto 

determinant ekonomického růstu je kladen největší důraz na vzdělání jako ukazatele lidského 

kapitálu. Široký vzorek pozorovaných zemí umožňuje vypozorovat diametrálně odlišné 

úrovně vzdělávacího systému, jak rovněž i celkového hospodářského rozvoje. V případě 

financování a poskytování vzdělávání na různých stupních zaujímá důležitou roli vláda, která 

realizuje veřejné programy pro školství, čímž zásadně ovlivňuje akumulaci lidského kapitálu. 

Barro (1998) v této studii aproximuje lidský kapitál pomocí průměrné délky středoškolského 

a vysokoškolského studia mužů. Zdůrazňuje slabší vliv vzdělání žen, protože jejich lidský 

kapitál není tak dobře oceněn na trhu práce jako ten mužský. Nutno poznamenat, že zásadní 

role vzdělání se projevuje tím, že je ono nadřazeno efektu technologického pokroku. 

Empirické výsledky ukazují, že průměrná délka studia u mužů (25 a více let) má 

pozitivní a významný dopad na ekonomický růst. Odhadnutý koeficient říká, že dodatečný 

rok studia zvyšuje tempo růstu reálného HDP o 0,7 % za rok. Tento pozitivní efekt je 

zdůvodňován tím, že lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou schopni lépe 

vstřebávat a následně šířit nové technologie z vyspělejších zahraničních zemí. Zde je třeba 

hledat vysvětlení, proč Barro nadřazuje lidský kapitál nad technologický pokrok. V případě 

žen se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou empirické výsledky opačné 
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a odhadnutý koeficient vyšel v záporných hodnotách. Barro (1998) tento fakt připisuje 

nedoceněním a diskriminací žen na trhu práce. 

Měření lidského kapitálu pomocí průměrné délky studia představuje kvantitativní 

ukazatel. Barro (1988) se snažil také zachytit kvalitu lidského kapitálu a k tomuto účelu 

použil přímé testování znalostí ve formě testů, které obsahovaly otázky z oblasti vědy, 

literatury a matematiky. Tuto studii provedl na vzorku 51 států, přičemž pozorování se 

vztahovala na různé roky. Jejím závěrem bylo zjištění, že závislost ekonomického růstu 

na výsledcích testování znalostí, sloužících jako ukazatel kvality lidského kapitálu, je větší 

než závislost na průměrném počtu let studia. 

Barro ve svých pracích používal pouze základní ekonometrické metody, ale získané 

výsledky se staly výrazným impulsem pro další výzkum. Jeho studie ovlivnily řadu dalších 

autorů zabývajících se lidským kapitálem a ekonomickým růstem.  

V roce 1991 představil svůj výzkum v oblasti lidského kapitálu George A. Kyriacou. 

Jeho hlavním cílem je vysvětlit vliv lidského kapitálu na ekonomický růst a příčiny 

neschopnosti některých rozvojových zemí konvergovat k vyspělým státům. Kyriacou (1991) 

vychází ve svém modelu z Cobbovy-Douglasovy produkční funkce, která vyjadřuje, jaký vliv 

má zásoba fyzického kapitálu, lidského kapitálu a pracovní síly na výstup produkce. Autor se 

snaží dokázat, že počáteční úroveň lidského kapitálu má na budoucí růst výstupu pozitivní 

vliv. Lidský kapitál je vyjádřen jako celkový počet let vzdělání pracovní síly a je zahrnut 

do tzv. indexu zásoby lidského kapitálu v ekonomice. Technologický pokrok je v modelu 

brán jako exogenní veličina. Model pracuje se 3 vzorky zemí za období let 1970 až 1985.  

Ekonometrická analýza přináší nečekané výsledky, které ukazují, že koeficient 

lidského kapitálu je negativní a nevýznamný. Tento závěr je v rozporu s převládajícím 

názorem, že vzdělání významně přispívá k ekonomickému růstu. Kyriacou (1991) poukazuje 

na dvě možná vysvětlení nevýznamnosti koeficientu lidského kapitálu. První souvisí se 

vztahem mezi lidským kapitálem a následným růstem technologie. Autor v provedené analýze 

skutečně došel k závěru, že lidský kapitál na jednoho obyvatele přispěl k hospodářskému 

růstu prostřednictvím jeho vlivu na tvorbu a šíření technologického pokroku. Druhé 

vysvětlení spočívá v tom, že růst lidského kapitálu bude tím efektivnější a větší, čím větší je 

jeho úroveň. Jinými slovy, čím vyšší je úroveň lidského kapitálu na jednoho obyvatele, 

tím vyšší je efekt lidského kapitálu a jeho vliv na ekonomický růst. Na druhé straně země 

s nízkou zásobou a kvalitou lidského kapitálu dosahují i nižší ekonomický růst. Problémem 

těchto zemí mohou být vysoké náklady na vzdělávání, spočívající například ve vybudování 

vzdělávacího systému, výstavbě škol či školení učitelů. V provedené regresní analýze autor 
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potvrzuje hypotézu, že elasticita lidského kapitálu závisí na úrovni lidského kapitálu. 

Čím menší je počáteční úroveň lidského kapitálu, tím je menší i podíl vzdělání 

na ekonomickém růstu. Z tohoto závěru autor usuzuje, že konvergence rozvojových zemí na 

úroveň vyspělých zemí není možná, dokud rozvojové země nedosáhnou dostatečné úrovně 

a zásoby lidského kapitálu. 

Ekonomové Gregory N. Mankiw, David Romer, David N. Weil publikovali v roce 

1992 studii zaměřenou na potvrzení platnosti Solowova modelu. Jejím základem je model 

zkoumající vliv fyzického a lidského kapitálu na ekonomický růst. Použitými proměnnými 

jsou reálný produkt, vládní a soukromá spotřeba, investice a růst populace. Data jsou 

sledována za období 1960 až 1985, přičemž model pracuje se 3 vzorky zemí. První 

a nejkomplexnější vzorek obsahuje 98 zemí. Druhý zahrnuje 75 zemí a vylučuje ty státy, 

jejichž populace v roce 1960 byla menší než jeden milion. Třetí vzorek zemí je složen z 22 

států začleněných do OECD, jejichž populace je vyšší než jeden milion. Mankiw, Romer, 

Weil (1992) pracují v modelu s klasickou Cobbvou-Douglasovou produkční funkcí, jejíž 

výstup je dán kapitálem, prací a exogenním technologickým pokrokem. Souhlasí se závěrem 

Solowova modelu, že stálý stav determinují exogenně vyjádřené proměnné, a to míra úspor 

a populační růst. Tyto veličiny se v jednotlivých zemích vyvíjejí odlišně, a tak různé země 

dosahují rozdílné stálé stavy. Lze říci, že země je tím bohatší, čím vyšší má míru úspor. 

Naopak čím vyšší je míra růstu populace, tím je země chudší. 

Výsledky modelu potvrzují závěry Solowova modelu. Jednoznačně byl prokázán 

významný vliv míry úspor a růstu populace na ekonomický růst a bylo poukázáno na rozdíl 

těchto dvou ukazatelů v jednotlivých zemích. Právě rozdíly mezi úsporami a populačním 

růstem v různých zemích představují podstatnou část mezinárodních rozdílů v příjmu 

na jednoho obyvatele. Model však není úplně úspěšný, protože ukazuje vysoké hodnoty 

koeficientů, které převyšují hodnotu odhadu. Hodnota koeficientů by měla odpovídat podílu 

kapitálu na důchodu, což je přibližně 1/3. Analýza však odhaduje hodnoty až 0,6. Klasickou 

příčinou nesouladu koeficientů s teorií může být nezahrnutí všech proměnných do modelu. 

Z tohoto důvodu Mankiw, Romer, Weil (1992) zahrnují do modelu další proměnnou, a to 

lidský kapitál. Důvodem je snaha o zlepšení vypovídací schopnosti modelu a potvrzení 

základní hypotézy v praxi, že jakákoliv úroveň lidského kapitálu, míry úspor a růstu populace 

vede k vyššímu ekonomickému růstu. Tento model zahrnující lidský kapitál je v obdobné 

literatuře označován jako rozšířený Solowův model.  

V produkční funkci rozšířeného modelu jsou všechny proměnné definovány stejně 

jako v původní verzi, pouze přibyla zásoba lidského kapitálu. Autoři zde pracují pouze 
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s investicemi do lidského kapitálu ve formě vzdělávání, čímž tak úplně opomíjejí například 

investice do zdraví. Toto zjednodušení zdůvodňují složitým vyjadřováním ostatních částí 

lidského kapitálu a nedostatkem dat. Konkrétní proměnnou, pomocí které aproximují míru 

akumulace lidského kapitálu, je procentní zastoupení osob se středoškolským vzděláním 

na ekonomicky aktivní populaci. Zahrnutí akumulace lidského kapitálu do modelu snižuje 

odhadované efekty úspor a růstu počtu obyvatel zhruba na hodnoty předpovídané Solowovým 

modelem. Produkční funkce rozšířeného modelu má tvar: 

... 3/13/13/1 LHKY   

Zahrnutím lidského kapitálu se zvyšuje koeficient determinace z hodnoty 0,59 u původního 

modelu na hodnotu 0,78. Rozšířený model tedy říká, že téměř 80 % rozdílů v příjmech na 

jednoho obyvatele jednotlivých zemí vyvolávají fyzický kapitál, lidský kapitál a pracovní síla.  

V roce 1994 Jess Benhabib a Mark M. Spiegel představili svůj model, který byl 

založen na Cobbově-Douglasově funkci. V této funkci je lidský kapitál považován 

za exogenní veličinu, která dále podmiňuje technologický pokrok. Lidský kapitál je zde 

kvantifikován pomocí nejvyššího dosaženého vzdělání. Benhabib, Spiegel (1994) pracují se 

vzorkem 78 zemí za období let 1965 až 1985.  

Výsledky modelu jsou překvapivé, protože lidský kapitál se ukazuje jako statisticky 

nevýznamný faktor ekonomického růstu. Autoři zdůrazňují, že problém není v ukazateli 

lidského kapitálu, protože stejný závěr je dosahován i s odhadovaným lidským kapitálem 

či mírou gramotnosti. Statistická nevýznamnost lidského kapitálu v tomto modelu podporuje 

studií Kyriacoua (1991), který došel k podobnému závěru. Benhabib, Spiegel (1994) 

a Kyriacou (1991) svými pracemi vnesli pochybnosti do prokazatelnosti pozitivního vlivu 

lidského kapitálu na ekonomický růst a významně ovlivnili další debaty o významu lidského 

kapitálu pro ekonomický růst. 

Benhabib, Spiegel (1994) v další částí studie vymezují alternativní model, který 

pracuje s tzv. souhrnnou produktivitou výrobních faktorů (Total Factor Productivity TFP). 

Dle tohoto upraveného modelu je lidský kapitál významným pozitivním regresorem TFP 

a prostřednictvím technologie následně pozitivně působí na růst. Autoři ukazují, že rychlost 

adopce nových technologií (catch-up efekt) je funkcí zásoby lidského kapitálu, respektive 

úrovně vzdělání. Výsledkem upraveného modelu je fakt, že lidský kapitál ovlivňuje 

technologický růst skrze dva kanály. V případě prvního kanálu úroveň lidského kapitálu 

přímo ovlivňuje míru vyprodukovaných technologií v domácí ekonomice. Tento přístup 

vychází z názorů Paula M. Romera. Podle druhého kanálu úroveň lidského kapitálu působí 

také na rychlost adopce technologií ze zahraničí. 
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Vikram Nehru a Ashok Dhareshwar provedli v roce 1994 cross-country analýzu 

na vzorku 83 zemí za období 1960 až 1987. Nutno zdůraznit, že autoři použili datovou 

základnu, kterou sami vytvořili a která nebyla využita v žádném předchozím výzkumu. 

Z hlediska jejich práce bylo důležité rozčlenění zemí na průmyslové (rozvinuté) a rozvojové. 

Tento výzkum byl proveden jako součást širšího úsilí Světové banky s cílem pochopení 

zdrojů ekonomického růstu v rozvojových zemích. Snahou bylo rovněž zkoumat vlivy politik 

a hospodářských trendů v globalizovaném světě na ekonomiky nejchudších rozvojových 

států. 

Nehru, Dhareshwar (1994) pracují se souhrnnou produktivitou výrobních faktorů, 

stejně jako Benhabib, Spiegel (1994). Podle jejich studie má lidský kapitál vliv na TFP 

a následně rovněž na ekonomický růst. Použitým ukazatelem lidského kapitálu je index 

dosaženého vzdělání, počítaný podle počtu zapsaných studentů na jednotlivých stupních 

vzdělávacího systému. Autoři uvádějí, že akumulace lidského kapitálu je daleko 

významnějším faktorem vysvětlujícím ekonomický růst, než ukazují některé dřívější studie. 

Dále dokazují, že růst souhrnné produktivity výrobních faktorů v zemích s vysokými příjmy 

je srovnatelný s růstem v zemích se středními a nízkými příjmy. Zajímavý je rovněž další 

poznatek, který říká, že nejrychleji rostoucí rozvojové ekonomiky zakládají svůj rozvoj více 

na růstu fyzického a lidského kapitálu, než na vysokém růstu souhrnné produktivity 

výrobních faktorů. Velké diference v růstu TFP jsou podle autorů způsobeny zejména rozdíly 

v politické stabilitě jednotlivých zemí a v počátečních podmínkách, kterými se rozumí 

zejména počáteční příjem na obyvatele a počáteční úroveň lidského kapitálu. Výrazně nižší 

růst TFP oproti průměru zkoumaných zemí lze vypozorovat v regionu Subsaharské Afriky, 

a to z důvodu politické nestability a špatných počátečních podmínek. 

Xavier X. Sala-i-Martin se ve svém příspěvku z roku 1997 zabývá zejména 

problémem tzv. zdánlivé korelace. Tvrdí, že teoretické růstové modely nejsou dostatečně 

exaktně definované a neříkají přesně, které proměnné lze do modelu zahrnout. Problémem 

u jednotlivých proměnných je rovněž obtížnost jejich měření. To je vidět například 

u kvantifikace zásoby lidského kapitálu či zkoumání efektivity vlády. Sala-i-Martin (1997) 

používá 63 různých proměnných jako regresorů ekonomického růstu, plus tempo růstu 

reálného HDP na obyvatele mezi roky 1960 až 1992. Jeho cílem je dokázat robustnost 

výsledků, a to pomocí provádění miliónů regresí a možných kombinací jednotlivých 

proměnných. Toto testování má ukázat, že většina autorů se vydala pouze cestou pokusu 

a omylu a zkouší prokládat různé proměnné regresní funkcí. Je tedy jasné, že takto dosažené 
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výsledky jsou velmi zavádějící. Sala-i-Martin (1997) uvádí, že dobrý teoretik je schopen 

logicky vysvětlit prakticky u jakékoliv proměnné vazbu na ekonomický růst. 

Sala-i-Martin (1997) ve svých modelech používá 3 fixní proměnné, které vystupují 

ve všech regresích. Jedná se o úroveň HDP v roce 1960, míru zápisu do základních škol 

v roce 1960 a očekávanou délku dožití v roce 1960. Tyto proměnné autor vybral z důvodu, že 

jsou nejčastěji používanými proměnnými v modelech růstové literatury. Empirické výsledky 

ukazují, že u všech 3 proměnných existuje silný pozitivní vztah s ekonomickým růstem. Sala-

i-Martin (1997) dále vymezuje regionální, politické a náboženské proměnné a jejich vztah 

k růstu. Region Subsaharské Afriky a Latinská Amerika mají negativní vztah 

k ekonomickému růstu, přesně naopak je to u regionů výrazně vzdálených od rovníku. 

V případě politických proměnných mají pozitivní vliv na ekonomický růst právní normy, 

politická práva či občanské svobody. Vyšší počet revolucí a války naopak ekonomický rozvoj 

země brzdí. Rovněž druhy náboženství mají vliv na ekonomický růst - buddhismus, islám 

a konfucianismus pozitivní, protestantství a katolicismus pak negativní. 

Angel de la Fuente a Rafael Doménech se ve své práci z roku 2000 věnují zejména 

kvalitě dat. Navazují na některé dřívější studie a snaží se poukázat na chyby v používaných 

datových souborech. De la Fuente, Doménech (2000) tvrdí, že nízká kvalita dat a jejich 

srovnatelnost a konzistentnost napříč zeměmi je jednou z hlavních příčin selhávání 

při jednoznačném prokázání pozitivního vztahu mezi lidským kapitálem a ekonomickým 

růstem. Autoři se snaží o zkvalitnění dat tím, že se zaměřují na ostré změny a výkyvy 

v jednotlivých časových řadách, které mohou signalizovat možné změny metodiky sběru 

či výpočtu dat. Tyto chyby následně odstraňují a časové řady vyhlazují. V případě chybějících 

údajů používají lineární extrapolaci. Tento příspěvek podnítil další autory, kteří 

v následujících letech kladli rovněž velký důraz na kvalitu použitých dat. 

De la Fuente, Doménech (2000) pracují z důvodu maximální věrohodnosti dat pouze 

s vzorkem 24 zemí OECD, přičemž v modelu používají data za období let 1960 až 1990. 

Uvádějí, že chyby v datech způsobují silný tlak na nižší koeficienty lidského kapitálu. Lidský 

kapitál v modelu měří pomocí nejvyššího dosaženého vzdělání. Za tímto účelem používají 

Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání (ISCED). Výsledky studie dokazují silný 

pozitivní vliv lidského kapitálu na ekonomický růst, jak rovněž jeho pozitivní vztah se 

souhrnnou produktivitou výrobních faktorů (TFP). 

Torge Middendorf navazuje na snahu o zkvalitnění datové základny a ve své studii 

z roku 2005 pracuje s novou sadou dat. Ukazuje možné příčiny nejednoznačných výsledků 

v případě zkoumání vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst. Middendorf (2005) tvrdí, 
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že problémem může být nedostatek nezávislosti vzdělání na ostatních zdrojích ekonomického 

růstu. Dále si všímá nedostatečné kvality datových řad, které často vykazují anomálie jako 

vysokou variabilitu díky krátkému datovému vzorku, nepřijatelným hodnotám nebo trendu. 

Práce Middendorfa je zaměřena na zkoumání pozitivního dopadu lidského kapitálu 

na ekonomický růst. Autor se zaměřuje pouze na země OECD z důvodu větší kvality dat 

a také jejich lepší vypovídací schopnosti díky rozšířenému veřejnému sektoru. 

Middendorf (2005) zkoumá data za 29 zemí OECD v období let 1965 až 2000, která 

jsou oddělena v pětiletých intervalech k vyrovnání hospodářských cyklů. Rozlišuje 2 modely, 

které se liší ukazatelem lidského kapitálu. První z nich zahrnuje HDP na osobu, míru růstu 

reálného poměru investic k HDP na osobu, míru porodnosti, průměrný podíl investic na HDP, 

průměrný podíl vládní spotřeby na HDP, průměrný podíl exportu a importu na HDP, 

průměrnou míru inflace a průměrnou dobu studia jako ukazatel lidského kapitálu. Druhá 

regresní funkce je stejná, pouze místo průměrné doby vzdělání je použit podíl dosaženého 

středoškolského vzdělání u lidí starších 25 let. 

Výsledky prvního modelu s průměrnou dobou studia ukazují pozitivní dopad lidského 

kapitálu na ekonomický růst. Zvýšení průměrné délky studia o 1 rok způsobuje zvýšení 

ekonomického růstu o 0,9 p. b. ročně. Pozitivně k růstu přispívá také zahraniční obchod, 

naopak negativní dopad byl dokázán u míry porodnosti. Zajímavé jsou výsledky dosažené 

u vládní spotřeby a míry inflace, které působí negativně na ekonomický růst. Tento fakt autor 

vysvětluje nevhodným zahrnutím těchto proměnných do modelu.  

V druhém modelu je lidský kapitál vyjádřen jako míra středoškolského vzdělání. I zde 

byl potvrzen pozitivní vliv tohoto ukazatele na ekonomický růst. Ve srovnání s prvním 

modelem je však příspěvek lidského kapitálu k růstu menší. Dopad míry středoškolského 

vzdělání na růst HDP je vyčíslen na 0,5 p. b.  

Serge Coulombe a Jean-Francois Tremblay publikovali v roce 2006 svou práci, která 

se zaměřovala na alternativní možnost měření lidského kapitálu. Použili data z šetření funkční 

gramotnosti dospělých (International Adult Literacy Survey IALS), které proběhlo v letech 

1994 až 1998. Toto šetření bylo provedeno na populaci ve věku 15 až 65 let. Coulombe, 

Tremblay (2006) označují tento způsob měření lidského kapitálu jako přímé testování znalostí 

a dovedností účastníků. Tvrdí, že toto přímé měření je vhodnější oproti počtu let vzdělávání, 

protože rok vzdělávání v jedné zemi může znamenat jiný přírůstek v zásobě lidského kapitálu 

než v zemi druhé. Stejný problém může vznikat i z hlediska časového, kdy rok vzdělávání 

může znamenat jiné výsledky v roce 1960 a v roce 1990. Výsledky testů gramotnosti jsou 

tedy přímější a přesnější při měření lidského kapitálu než údaje o školní docházce a jsou také 
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srovnatelné napříč zeměmi a napříč časem. Nevýhodou šetření funkční gramotnosti dospělých 

je nedostatek dat za dlouhé časové období. Z tohoto důvodu Coulombe, Tremblay (2006) 

zkonstruovali syntetický časové řady za období let 1960 až 1995 pomocí úrovní gramotnosti 

všech účastníků na trhu práce. Autoři se zaměřili na 14 zemí OECD, pro které byla dostupná 

data z šetření IALS. 

Na základě dosažených výsledků lze říci, že lidský kapitál měřený pomocí úrovně 

gramotnosti dospělých má pozitivní a významný vliv na ekonomický růst. Coulombe, 

Tremblay (2006) dále dokazují, že úroveň lidského kapitálu má pozitivní vliv na produktivitu 

práce. Zajímavý je další závěr, který říká, že zvyšování průměrné gramotnosti u celkové 

populace má větší efekt než zvyšování procentního zastoupení populace s vysokou úrovní 

gramotnosti. Dosažené výsledky dále prozrazují, že investice do lidského kapitálu žen jsou 

mnohem důležitější pro ekonomický růst než investice do lidského kapitálu mužů.  

Antonio Ciccone a Elias Papaioannou ve svém příspěvku z roku 2006 zkoumají, zda 

vyšší úroveň a zásoba lidského kapitálu má vliv na ekonomický růst díky tomu, že usnadňuje 

zavádění a využívání nových technologií. Autoři se zaměřují na různá průmyslová odvětví 

a studují jejich náročnost na lidský kapitál. Ciccone, Papaioannou (2006) tvrdí, že země s 

vyšší zásobou lidského kapitálu by měly adoptovat technologie mnohem rychleji a to by mělo 

vést k rychlejšímu ekonomickému růstu v porovnání se zeměmi, kde převažuje průmysl 

nenáročný na zásobu lidského kapitálu. K potvrzení této hypotézy používají cross-industry 

analýzu intenzity lidského kapitálu, která zahrnuje vzorek 37 druhů průmyslových odvětví 

ve 40 zemích v průběhu 80. let 20. století.  

Model se zabývá testováním efektu úrovně a zásoby lidského kapitálu na ekonomický 

růst v zemích s průmyslem náročným na lidský kapitál. Lidský kapitál je zde aproximován 

pomocí počtu let studia. Závislou proměnnou v modelu představuje růst přidané hodnoty 

průmyslu, který odpovídá intenzitě lidského kapitálu v průmyslu. Model se také snaží zachytit 

interakce mezi průmyslem a ostatními charakteristikami země s cílem identifikovat rozdíly 

ve vývoji průmyslu. Výsledky modelu skutečně potvrzují statisticky významný pozitivní 

vztah mezi lidským kapitálem a ekonomickým růstem. Nutno zdůraznit, že některá odvětví 

průmyslu vyšla statisticky nevýznamná. Naopak ve vztahu k vývoji v průmyslu byly 

významné ukazatele financování průmyslu a ochrany vlastnických práv. 

Ciccone, Papaioannou (2006) uvádějí, že existuje pozitivní vliv úrovně lidského 

kapitálu a jeho akumulace na míru růstu výstupu na pracovníka v zemích s průmyslem 

náročným na lidský kapitál. Lidský kapitál rovněž pozitivně působí na rychlost přejímání 
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nových technologií. Nárůst počtu let studia a zlepšování kvality vzdělávání vede tedy 

v zemích s průmyslem náročným na lidský kapitál k ekonomickému růstu. 

Eric A. Hanushek a Ludger Woessmann se zabývají kvalitou lidského kapitálu. Ve své 

studii z roku 2008 se snaží upozornit na vztah mezi kvalitou a kvantitou vzdělání a měří jejich 

přínos k ekonomickému růstu.  Autoři uvádějí, že pokud se v modelech zohledňuje pouze 

kvantita vzdělání, je toto zjednodušení významným zdrojem zkreslení výsledků. Na druhou 

stranu je třeba si uvědomit velmi obtížnou aproximaci kvality vzdělání. Ukazatele jako poměr 

studentů na učitele nebo výdaje na vzdělávání vykazují řadu zjednodušení. Rovněž tzv. „test 

scores“ není vhodný, protože měří pouze část dovedností a znalostí studentů a navíc pouze 

v určitý moment a v určitém oboru. Z tohoto důvodu se Hanushek, Woessmann (2008) 

nezaměřují pouze na výsledky jednoho testu, ale zkoumají všechny testy uskutečněné od roku 

1960. Ve své práci tedy zohledňují kvalitu vzdělání pomocí kognitivních znalostí studentů. 

Jako ukazatel kvality vzdělání, respektive lidského kapitálu autoři požívají jednoduchý 

aritmetický průměr výsledků testů z matematiky a vědy za všechna testování v období let 

1960 až 2000. Autoři pracují se vzorkem asi 50 zemí, které rozdělují na rozvinuté 

a rozvojové. 

Hanushek, Woessmann (2008) testují v základním modelu vztah mezi čistě 

kvantitativně vyjádřeným vzděláním a ekonomickým růstem. Vzdělání vychází jako vysoce 

významné, ale silně závislé na specifikaci modelu. V případě zahrnutí do modelu dalších 

proměnných (otevřenost ekonomiky, institucionální rozdíly atd.) se vzdělání stává statisticky 

nevýznamným regresorem ekonomického růstu. V upraveném modelu autoři pracují již 

s kvalitativním aspektem vzdělání. Vzdělání aproximují pomocí kognitivních znalostí 

studentů. Výsledky i tohoto upraveného modelu ukazují na statistickou významnost vzdělání 

ve vztahu k růstu. Navíc přidání dalších proměnných opakovaně ukazuje na pozitivní vliv 

vzdělání na ekonomický růst.  

V práci je dále zkoumán vliv kvality vzdělání na produktivitu a mzdu jedince. Jedná se 

o to, zda výsledky studentů ze standardizovaných testů mají významný vliv na jejich pozdější 

uplatnění na trhu práce. Hanushek, Woessmann (2008) uvádějí, že nárůst výsledků 

z matematiky o jednu standardní odchylku představuje zhruba 12% nárůst mzdy za rok.  

Na konci své studie Hanushek, Woessmann (2008) představují 2 hlavní závěry. 

Prvním z nich je fakt, že kognitivní dovednosti mají silný vliv na příjmy jedince, rozdělení 

důchodu ve společnosti a ekonomický růst. Důležité je zmínit, že kvalita vzdělání je 

důležitější než počet let studia. Druhý závěr se týká rozvojových zemí, jejichž současná 

situace je mnohem horší, než se obecně považuje na základě školní docházky a dosaženého 



43 
 

vzdělání. Problémem těchto zemí je zejména nedostatečná kvalita vzdělávání. Jak uvádějí 

autoři, pro tyto země je důležitější provést významné strukturální změny ve školství, 

než vyvíjet tlak na zvyšování délky studia. 

Robert J. Barro spolu s Jong-Wha Lee se dlouhodobě zabývají lidským kapitálem, 

přičemž kladou důraz na dostupná data. Ve své společné práci z roku 2010 představují novou 

datovou základnu, která obsahuje očištěná data od roku 1950 až do roku 2010, kdy poslední 

údaje dopočítávají pomocí zpětné extrapolace. Data jsou dostupná pro 146 zemí světa a jsou 

rozčleněna podle pohlaví a do věkových intervalů po 5 letech. V oblasti lidského kapitálu jsou 

přístupné údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání a o průměrném počtu let vzdělávání. Barro, 

Lee (2010) použili při tvorbě nového datového souboru informace ze sčítání lidu nebo odhady 

úmrtností. 

Barro, Lee (2010) na základě nových dat provedli analýzu vlivu lidského kapitálu 

na ekonomický růst. Za ukazatele lidského kapitálu vybrali průměrný počet let studia. 

Na základě výsledků modelu formulovali závěr, že každý další rok školní docházky přináší 

růst výstupu o asi 2 %. Zajímavé je zjištění negativního koeficientu u primárního vzdělávání. 

Tento fakt lze interpretovat tak, že prodlužování délky primárního vzdělání zpomaluje 

ekonomický růst. Samozřejmě u sekundárního a terciárního vzdělávání je situace zcela 

opačná.  

Cílem následující části práce je shrnout nejdůležitější poznatky získané analýzou 

vybraných empirických prací. Důraz je kladen na makroekonomický přístup k lidskému 

kapitálu, přičemž je nutné zdůraznit, že řada autorů se zaměřuje i na mikroekonomické pojetí 

lidského kapitálu a jeho vztah k produktivitě práce.  

Na základě provedené rešerše odborné literatury lze konstatovat, že existuje vztah 

mezi úrovní lidského kapitálu a změnami ekonomického růstu. Většina autorů pracuje 

s různými ukazateli v oblasti vzdělávání z důvodu jeho výrazného významu pro úroveň 

lidského kapitálu. Lze tedy říci, že vzdělání, respektive lidský kapitál má pozitivní vliv 

na ekonomický růst.   
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Tab. 3-1 Přehled vybraných empirických studií v oblasti lidského kapitálu  

Autor Data Ukazatel lidského kapitálu Výsledek 

Romer (1990) 112 zemí,  

1960-1985 

Míra gramotnosti Ekonomika s větší celkovou zásobou lidského 

kapitálu vykazuje rychlejší růst. 

Barro (1991) 98 zemí,    

1960-1985 

„School enrollment rates“ v 

 roce 1960 

Pozitivní vztah mezi tempem růstu reálného 

HDP na obyvatele a počáteční úrovní lidského 

kapitálu. 

Kyriacou 

(1991) 

3 vzorky zemí,    

1970-1985 

Celkový počet let vzdělání 

pracovní síly 

Lidský kapitál nemá vliv na ekonomický růst. 

Mankiw, 

Romer, Weil 

(1992)  

3 vzorky zemí,   

1960-1985 

Podíl osob se středoškolským 

vzděláním na ekonomicky 

aktivní populaci. 

Jakákoliv úroveň lidského kapitálu, míry 

úspor a růstu populace vede k vyššímu 

ekonomickému růstu. 

Benhabib, 

Spiegel (1994)  

78 zemí,    

1965-1985 

Nejvyšší dosažené vzdělání Lidský kapitál je statisticky nevýznamný 

faktor ekonomického růstu. 

Nehru, 

Dhareshwar 

(1994)  

83 zemí,    

1960-1987 

Index dosaženého vzdělání  Lidský kapitál má vliv na TFP a následně na 

 ekonomický růst.  

Sala-i-Martin 

(1997)  

1960-1992 Míra zápisu do základních 

škol v roce 1960 

Vliv lidského kapitálu, regionálních, 

politických a náboženských proměnných na 

ekonomický růst. 

Barro (1998) 100 zemí,  

1960-1995 

Průměrná délka 

středoškolského a 

vysokoškolského studia mužů 

Lidský kapitál má pozitivní a významný 

dopad na ekonomický růst.  

De la Fuente, 

Doménech 

(2000)  

24 zemí OECD, 

1960-1990 

Nejvyšší dosažené vzdělání Silný pozitivní vliv lidského kapitálu na 

ekonomický růst a na TFP 

Middendorf 

(2005) 

29 zemí OECD, 

1965-2000 

Průměrná délka studia, podíl 

dosaženého středoškolského 

vzdělání u lidí starších 25 let. 

Pozitivní vliv lidského kapitálu na 

ekonomický růst. 

Coulombe, 

Tremblay 

(2006)  

14 zemí OECD, 

1960-1995 

Úroveň gramotnosti podle 

šetření funkční gramotnosti 

dospělých 

Lidský kapitál má pozitivní a významný vliv 

na ekonomický růst. 

Ciccone, 

Papaioannou 

(2006)  

40 zemí, 80. léta 

20. stol. 

Počet let studia Pozitivní vliv lidského kapitálu na na míru 

růstu výstupu na pracovníka v zemích s 

průmyslem náročným na lidský kapitál.  

Hanushek, 

Woessmann 

(2008)  

50 zemí,    

1960-2000 

Kognitivní znalosti studentů Pozitivní vliv lidského kapitálu na 

ekonomický růst a produktivitu práce. 

 Barro, Lee 

(2010) 

146 zemí,  

1950-2010 

Průměrný počet let studia Sekundární a terciární vzdělávání pozitivně 

přispívá k ekonomickému růstu. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě jednotlivých empirických studií. 
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Problémem empirických prací je volba vhodného ukazatele lidského kapitálu. 

Ve většině studií jsou použité klasické ukazatele jako průměrná délka studia nebo nejvyšší 

dosažené vzdělání. Někteří ekonomové tvrdí, že při měření lidského kapitálu je často 

opomenut jeho kvalitativní aspekt. Z tohoto důvodu Barro nebo Hanushek, Woessmann 

(2008) používají ve svých pracích výsledky z přímého testování znalostí a dovedností, které 

podle nich umožňují lépe postihnout úroveň lidského kapitálu. Nutno zdůraznit, že lidský 

kapitál je široký pojem a nezahrnuje pouze vzdělávání, tudíž jeho měření je do značné míry 

zkresleno a podává spíše pouze jeho odhadnuté hodnoty. 

Kromě lidského kapitálu mají na ekonomický růst vliv i další faktory. Autoři se tedy 

snaží najít determinanty růstu, které mohou být velice různorodé. Mezi klasické zdroje 

ekonomického růstu lze zahrnout technologický pokrok, úroveň fyzického kapitálu 

a populační růst. Sala-i-Martin (1997) dále uvádí, že na ekonomický růst mají vliv i 

regionální, politické či náboženské faktory. Může se jednat o politická práva, občanské 

svobody nebo počet válečných konfliktů v zemi. 

Ekonomové zkoumají vliv lidského kapitálu na ekonomický růst nejčastěji pomocí 

průřezových analýz ekonomického růstu. Na základě regresních rovnic představují odhady 

koeficientů vzdělání a dalších faktorů majících vliv na ekonomický růst. V ekonometrických 

modelech se tvůrci musejí vypořádat s řadou problémů. První obtížnost spočívá v použitých 

datových zdrojích, které nemusí být vždy dostupné, případně data nemusí mít žádoucí 

vypovídací schopnost. Dalším problémem může být nevhodné definování proměnných 

či nevyjádření důležitých ukazatelů. 

Lze se setkat s odlišnými výsledky výzkumu v oblasti lidského kapitálu 

a ekonomického růstu. Může to být způsobeno volbou empirického přístupu, zejména 

různorodostí ekonometrických modelů. Autoři do svých modelů zahrnují odlišné proměnné 

a používají rozdílné datové soubory. Například Barro, Lee (2010) zkoumají co možná nejširší 

počet zemí s dostupnými daty. Jejich nová datová základna obsahuje údaje o 146 zemích 

světa. Na druhé straně De la Fuente, Doménech (2000) nebo Middendorf (2005) se zaměřují 

na relativně homogenní celek zemí OECD. Mnoho ekonomů rozděluje země na rozvinuté 

a rozvojové a zkoumá vliv lidského kapitálu na ekonomický růst zvlášť pro každý vzorek 

zemí. Výsledky empirických analýz je tedy třeba interpretovat s ohledem na výše zmíněné 

skutečnosti. Příspěvek lidského kapitálu k ekonomickému růstu se podle autorů liší. Kyriacou 

(1991) a Benhabib, Spiegel (1994) ve svých studiích dokonce došli k závěru, že lidský kapitál 

je statisticky nevýznamným faktorem ekonomického růstu. Tyto výsledky jsou ovšem 
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ojedinělé a většina autorů se přiklání k důležité roli lidského kapitálu ve vztahu 

k ekonomickému růstu. 

3.2 Použitá metodologie a data 

V empirické části této práce je použito několik metod. Za prvé se jedná o deskriptivní 

analýzu, která je základním krokem v analýze kvantitativních dat. Druhou metodou je 

komparativní analýza, jejímž obecným cílem je srovnávání vlastností vybraných ukazatelů 

v rámci jednotlivých zemí. Další použitou metodou je korelační analýza, která umožňuje 

zkoumat vzájemný vztah (korelaci) mezi dvěma veličinami a těsnost tohoto vztahu. Míru 

korelace pak vyjadřuje Pearsonův korelační koeficient, který může nabývat hodnot od -1 až 

po +1. Pokud koeficient dosáhne hodnoty +1, znamená to, že mezi zvolenými veličinami je 

přímá (pozitivní) lineární závislost. Naopak v případě, když koeficient nabývá hodnoty -1, tak 

existuje mezi znaky nepřímá (negativní) lineární závislost. Když koeficient dosáhne hodnoty 

0, tak veličiny jsou lineárně nezávislé neboli nekorelované. Míru závislosti podle Pearsonova 

korelačního koeficientu lze obvykle interpretovat takto: 

 0,1-0,3 slabá korelace, 

 0,4-0,6 střední korelace,  

 0,7-0,9 silná korelace,  

 nad 0,9 velmi silná korelace. 

Nutno zdůraznit, že korelace ukazuje vzájemnou závislost mezi zvolenými znaky, ale nemůže 

určit kauzalitu. Jinými slovy na základě korelační analýzy nelze stanovit příčinu a následek 

(Holčapek, 2008). 

V této práci je dále využita ekonometrická analýza. Metody ekonometrického 

výzkumu se zaměřují především na souvislosti ekonomické teorie a reálného měření. 

Hančlová (2012) uvádí, že cílem ekonometrického modelování je pomocí nástrojů 

kvantitativní a kvalitativní analýzy ověřovat závěry ekonomických teorií. Za tímto účelem 

jsou používány nástroje z oblasti matematiky, statistiky a informatiky, přičemž snahou je 

hledání a měření vzájemných funkčních vztahů mezi ekonomickými veličinami v modelu. 

Ekonomická teorie stanovuje podklady pro formulace tvrzení a vytváření hypotéz o chování 

vybraných veličin, ukazatelů a jejich vztazích v rámci zkoumání ekonomických jevů. 

Metodologický postup při klasickém ekonometrickém modelování lze rozčlenit do 5 

základních etap. První etapa obsahuje ekonomickou, matematickou a ekonometrickou 

formulaci modelu. V rámci ekonomické formulace je důležité vymezit a popsat vztahy mezi 

veličinami ve zkoumaném systému a formulovat výchozí základní hypotézy o chování 
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zvolených ekonomických veličin. Druhou etapou je sběr a analýza dat. Je nezbytné získat 

adekvátní data a připravit je do formy vhodné pro modelování. Další fází ekonometrického 

modelování je výběr vhodné a dostupné metody odhadování parametrů modelu. Na základě 

odhadnutých parametrů lze kvantifikovat intenzitu a směr vzájemného působení proměnných 

zahrnutých do modelu. Čtvrtou etapou tohoto procesu je verifikace odhadnutého modelu. 

Jedná se o ověření validity neboli platnosti modelu na úrovni statistické, ekonometrické 

a ekonomické. Poslední etapou procesu ekonometrického modelování je využití odhadnutého 

modelu (Hančlová, 2012). 

V této práci je použit vícerozměrný lineární regresní model, který umožňuje hledání 

a měření vztahu mezi více než dvěma proměnnými. Vzájemné závislosti v tomto modelu jsou 

vyjádřeny pomocí lineární regresní funkce. Pro odhad jednotlivých regresních parametrů je 

využita metoda nejmenších čtverců. Jedná se o proložení bodů přímkou tak, aby byl součet 

druhých mocnin odchylek bodů od přímky minimální (Hušek, 2007). 

Vliv lidského kapitálu na ekonomický růst je zkoumán na vzorku 34 zemí Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Členy OECD jsou Austrálie, Belgie, Česká republika, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, 

Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Turecko a USA. Volba těchto zemí nebyla náhodná, protože cílem bylo 

zvolit vyspělé země, kde je předpoklad vysoké úrovně lidského kapitálu a jeho výrazný vliv 

na ekonomický růst. Vliv lidského kapitálu na ekonomický růst je zkoumán za období let 

2000-2010, přičemž u vybraných veličin je používán průměr za toto sledované období 11 let. 

Nejedná se tedy o klasická průřezová data, ale použitý soubor dat v sobě zahrnuje i vývoj 

veličin v čase. Celkový soubor dat použitý ve všech analýzách je zobrazen v příloze č. 1 

a zahrnuje tato data: 

 hrubý domácí produkt na obyvatele, 

 hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 2000, 

 podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 25-64 

let, 

 průměrná délka studia, 

 podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP, 

 podíl výdajů na R&D na HDP, 

 podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP, 

 míra porodnosti na 1000 obyvatel. 
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Hrubý domácí produkt na obyvatele je vyjádřen v běžných cenách a v amerických 

dolarech přepočtených podle parity kupní síly (Purchasing Power Parity, PPP). Výpočet HDP 

v PPS umožňuje srovnání úrovní ekonomických aktivit různě velkých ekonomik bez ohledu 

na jejich cenové hladiny. Jde o průměrné hodnoty za sledované období 2000-2010. Zdrojem 

dat je databáze OECD. OECD (2002) definuje hrubý domácí produkt jako celkovou míru 

produkce rovnou součtu hrubých hodnot přidaných všemi rezidentskými institucionálními 

jednotkami zabývajícími se výrobou. Jinými slovy se jedná o součet konečného užití výrobků 

a služeb, snížený o hodnotu dovozu zboží a služeb.  

Podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 25-64 

let představuje jeden z ukazatelů lidského kapitálu. Jedná se o procento lidí v určené věkové 

kategorii, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání odpovídá středoškolskému nebo 

vysokoškolskému stupni. Z hlediska Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED se 

jedná o stupně vzdělanosti ISCED 3 - ISCED 6. To znamená, že jedinec musí dosáhnout 

minimálně vyššího sekundárního vzdělání. Opět i data za tento ukazatel jsou pro každou zemi 

zprůměrována za období 2000-2010. Zdrojem dat je publikace OECD Education at a Glance 

2012, která prostřednictvím indikátorů porovnává vzdělávací systémy jednotlivých členských 

zemí (OECD, 2012). 

Průměrná délka studia udává průměrný počet let vzdělávání populace starší 25 let. 

Data jsou získána z databáze vytvořené autory Barrem a Leem (2010). Jejich datová základna 

zachycuje úroveň lidského kapitálu prostřednictvím průměrné délky studia za pětiletá období. 

Z tohoto důvodu jsou data zprůměrována za 3 pozorování v roce 2000, 2005 a 2010. Tento 

fakt nemá vzhledem k charakteru dat velký význam, protože odchylky v průměrné délce 

studia za sledované období nejsou výrazné. 

Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP je dalším možným ukazatelem lidského 

kapitálu. Jinými slovy se jedná o celkové veřejné výdaje (běžné a kapitálové) na vzdělávání 

jako procento HDP. I v tomto případě se jedná o průměrné hodnoty za sledované období let 

2000-2010. Zdrojem dat je databáze Světové banky. Veřejné výdaje na vzdělávání zahrnují 

vládní výdaje na vzdělávací instituce (veřejné i soukromé), investice do správy školství 

a převody a dotace soukromým subjektům (The World Bank, 2013a). 

Podíl výdajů na R&D na HDP ukazuje, jaké procento z hrubého domácího produktu 

připadá na investice do oblasti výzkumu a vývoje. Data jsou opět pro všechny země OECD 

zprůměrována za období let 2000-2010. Zdrojem dat je databáze Světové banky. Výdaje na 

výzkum a vývoj jsou určeny na tvůrčí práci zaměřenou na systematické zvyšování znalostí a 

jejich využití pro nové aplikace (The World Bank, 2013b) 
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Podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP vyjadřuje velikost investic do fixního 

kapitálu. Jedná se o průměrné procentní hodnoty za sledované období 2000-2010. Data jsou 

získána z databáze Světové banky. Tvorba hrubého fixního kapitálu představuje hodnotu 

pořízení hmotných i nehmotných investic, tedy majetku, který nebude spotřebováván, 

ale využit pro další produktivní činnost. Lze zde zahrnout nákup strojů a zařízení, budov a 

staveb, pěstovaných aktiv či zdokonalení investičního majetku (The World Bank, 2013c). 

Míra porodnosti na 1000 obyvatel udává počet živě narozených dětí v průběhu 

jednoho roku na 1000 obyvatel. Tento ukazatel je rovněž vyjádřen jako průměr za sledované 

období let 2000-2010. Data jsou získána z databáze Světové banky. Míra porodnosti 

umožňuje sledovat změny ve vývoji populace. Odečtením míry úmrtnosti od míry porodnosti 

lze dostat míru přirozeného přírůstku, který se rovná rychlosti populační změny 

v nepřítomnosti migrace (The World Bank, 2013d). 

3.2.1 Teoretický rámec ekonometrického modelu a použitá data 

Na základě provedené rešerše odborné literatury je vymezen základní teoretický rámec 

ekonometrického modelu, pomocí něhož je zkoumán vliv lidského kapitálu na ekonomický 

růst. Model vychází z rozšířeného Solowova modelu, který zkonstruovali autoři Mankiw, 

Romer a Weil (1992).  Jednoduchá produkční funkce modelu má tento tvar: 

).,,,( LHKAfY   

Ekonomický růst je ovlivňován úrovní technologického pokroku A, fyzickým kapitálem K, 

lidským kapitálem H a pracovní silou L. Na změnu úrovně technologického pokroku má vliv 

lidský kapitál, který sehrává důležitou úlohu při adaptaci nových technologií a jeho počáteční 

úroveň. Tento vztah lze vyjádřit funkčním předpisem: 

).,( AHfA   

Zvolený ekonometrický model je modelem jednorovnicovým. Závislá proměnná 

(vysvětlovaná) je představována hrubým domácím produktem na obyvatele. Model má 5 

nezávisle (vysvětlujících) proměnných, tudíž se jedná o vícerozměrný lineární regresní model. 

První nezávisle proměnnou je hrubý domácí produkt na obyvatele v prvním sledovaném roce, 

tj. v roce 2000. Další nezávisle proměnnou je podíl výdajů na R&D na HDP představující 

úroveň technologického pokroku. Nutno zdůraznit, že tento ukazatel představuje 

technologickou úroveň pouze částečně, protože nezahrnuje například investice do znalostí, 

počet přihlášených patentů či počet vědeckých pracovníků. Další vysvětlující proměnnou je 

podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP jako nejvhodnější ukazatel zásoby fyzického 

kapitálu v ekonomice. Nejdůležitější vysvětlující proměnnou je ukazatel lidského kapitálu. 
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V modelu se pracuje s klasickým vyjádřením lidského kapitálu ve formě průměrné délky 

studia
1
. Stejný ukazatel lidského kapitálu použili ve svých studiích například Middendorf 

(2005) nebo Barro, Lee (2010). Poslední nezávisle proměnnou vyjadřující pracovní sílu je 

míra porodnosti na 1000 obyvatel. Míru porodnosti ve své empirické práci použil například 

Middendorf (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Tento ukazatel lidského kapitálu je zvolen na základě korelační analýzy (viz kapitola 4.1). 
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4 Empirie vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst zemí OECD  

Většina autorů zabývajících se problematikou lidského kapitálu a ekonomického růstu 

v rámci ekonometrických modelů došla k závěru, že existuje pozitivní a statisticky významný 

vliv lidského kapitálu na ekonomický růst. Problémem těchto zkoumání je volba vhodného 

ukazatele lidského kapitálu. Nejčastěji používanými ukazateli úrovně lidského kapitálu jsou 

ukazatele z oblasti vzdělávání, čímž jsou ale opomenuty další složky lidského kapitálu jako 

pracovní výcvik, zdraví či kultura. 

4.1 Deskriptivní a korelační analýza 

Cílem provedené deskriptivní analýzy je popsat jednotlivé vybrané ukazatele, přičemž 

důraz je kladen na ekonomickou úroveň a úroveň lidského kapitálu v zemích OECD. V grafu 

4-1 je uveden přehled všech členských zemí OECD a jejich ekonomická úroveň měřená jako 

podíl hrubého domácího produktu na obyvatele. Uvedené hodnoty představují průměry 

za sledované období 2000-2010. Z grafu 4-1 lze vyčíst, že v rámci zemí OECD jsou značné 

rozdíly v ekonomické úrovni mezi jednotlivými členy. Nejvyšší hodnoty HDP na obyvatele 

dosahuje Lucembursko (70 980 USD). S výrazným odstupem následují další nejvyspělejší 

ekonomiky světa. Naopak mezi země s nejnižší ekonomickou úrovní v rámci zemí OECD 

patří státy vzniklé rozpadem Sovětského svazu a mimoevropské státy kromě USA, Austrálie a 

Kanady. Absolutně nejnižší hodnoty HDP na jednoho obyvatele dosahuje Turecko (11 696 

USD). 

Graf 4-1 HDP na obyvatele (v USD, PPP) 

 
Zdroj: OECD (2013), vlastní úprava. 
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V oblasti lidského kapitálu jsou zkoumány 3 ukazatele. Konkrétně se jedná o: 

 podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 25-64 

let, 

 průměrnou délku studia, 

 podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP. 

První z ukazatelů lidského kapitálu představuje nejvyšší dosažené vzdělání. Konkrétně 

jde o podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 25-64 

let. Pro jednotlivé země OECD jsou uvedené hodnoty zprůměrované za období let 2000-2010. 

Jak je patrné z grafu 4-2, nejvyšší podíl osob s dosaženým středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním na populaci v daném věkovém intervalu je dosažen v Japonsku 

(96,7 %). Nižší podíl vykazují Česká republika (89,1 %), Estonsko (88,7 %), USA (88 %) 

a Slovensko (87,8 %). Na druhé straně nejnižších hodnot v rámci zemí OECD dosahují 

Mexiko (32 %), Turecko (27,7 %) a Portugalsko (25,4 %). 

Graf 4-2 Podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 

25-64 let (v %) 

 
Zdroj: OECD, Education at a Glance 2012, vlastní úprava. 

Velice často používaným ukazatelem lidského kapitálu je průměrná délka studia. 

V grafu 4-3 je zobrazen průměrný počet let vzdělání, který představuje průměrné hodnoty 

za období 2000-2010. Nejvyšší průměrné délky studia je dosaženo v USA (13,2 let). Vysoké 

hodnoty vykazují rovněž Česká republika (12,4 let), Norsko (12,3 let) a Nový Zéland (12,3 

let). Stejně jako u předchozího ukazatele lidského kapitálu se na opačném pólu vyskytují 

země jako Mexiko (7,9 let), Portugalsko (7,2 let) a Turecko (6 let). 
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Graf 4-3 Průměrná délka studia 

 
Zdroj: Barro, Lee (2010), vlastní úprava. 

Třetím a posledním vybraným ukazatelem lidského kapitálu je podíl veřejných výdajů 

na vzdělávání na HDP. Uvedené údaje jsou průměry pro země OECD za období 2000-2010. 

Z grafu 4-4 lze vyčíst, že nejvyšší podíl veřejných výdajů na vzdělávání jako procento HDP 

dosahuje Dánsko (8,2 %). Mezi další země s vysokým procentním podílem lze zařadit Island 

(7,4 %), Švédsko (7 %) a Norsko (7%). Na druhé straně zemí s výrazně nejnižším podílem 

veřejných výdajů na vzdělávání na HDP je Turecko (2,8 %). 

Graf 4-4 Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP (v %) 

 
Zdroj: The World Bank (2013a), vlastní úprava. 
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Předchozí část kapitoly byla zaměřena na popis a srovnání rozdílných hodnot 3 

vybraných ukazatelů lidského kapitálu mezi státy OECD. V další části této kapitoly jsou 

rovněž využity zvolené ukazatele lidského kapitálu, když je zkoumán jejich vztah 

k ekonomické úrovni. Za tímto účelem je provedena korelační analýza, pomocí které se 

zjišťují vzájemné závislosti mezi různými způsoby měřeným lidským kapitálem 

a ekonomickou úrovní zkoumaných zemí. Cílem korelační analýzy je najít vhodný ukazatel 

lidského kapitálu, který bude následně použit v ekonometrickém modelu zkoumajícím vliv 

lidského kapitálu na ekonomický růst. 

Pro zjišťování vzájemných závislostí mezi proměnnými je použit jednoduchý bodový 

graf doplněný o spojnici trendu a pro podrobnější statistické vyjádření Pearsonův koeficient 

korelace.  

Z grafu 4-5 lze vyčíst, že existuje přímá závislost mezi lidským kapitálem 

a ekonomickou úrovní. Lidský kapitál je v tomto případě měřen prostřednictvím podílu osob 

s dosaženým středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním na populaci ve věkové 

kategorii 25-64 let. Závislost mezi zvolenými proměnnými je podle Pearsonova koeficientu 

korelace slabá, protože koeficient dosahuje hodnoty asi 0,2.  

Graf 4-5 Podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 

25-64 let (v %) a ekonomická úroveň (HDP/ob. v USD, PPP) 

 
Zdroj: OECD, Education at a Glance 2012 a OECD (2013), vlastní zpracování. 

Z grafu 4-6 lze vypozorovat přímou lineární závislost mezi průměrnou délkou studia 

a ekonomickou úrovní. Jinými slovy s vyšším průměrným počtem let vzdělávání je vyšší 
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i ekonomická úroveň země a naopak. Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu je zhruba 

0,26, což signalizuje slabou míru závislosti mezi zvolenými ukazateli.  

Graf 4-6 Průměrná délka studia a ekonomická úroveň (HDP/ob. v USD, PPP) 

 
Zdroj: Barro, Lee (2010) a OECD (2013), vlastní zpracování. 

Vztah mezi podílem veřejných výdajů na HDP a ekonomickou úrovní je ilustrován 

v grafu 4-7. Rovněž mezi tímto ukazatelem lidského kapitálu a ekonomickou úrovní existuje 

přímá lineární závislost. Míra této zavilosti měřená pomocí Pearsonova koeficientu korelace 

je slabá a koeficient nabývá hodnoty kolem 0,23. 

Graf 4-7 Podíl veřejných výdajů na vzdělání na HDP (v %) a ekonomická úroveň 

(HDP/ob. v USD, PPP) 

 
Zdroj: The World Bank (2013a) a OECD (2013), vlastní zpracování. 
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Pearsonův koeficient korelace měřící míru závislosti mezi lidským kapitálem 

a ekonomickou úrovní je zachycen v tabulce 4-1. U všech použitých ukazatelů lidského 

kapitálu je dosaženo slabé míry přímé lineární závislosti. Nejvýznamnější míra korelace 

vychází mezi průměrnou délkou studia a ekonomickou úrovní. V případě závislosti těchto 

dvou proměnných dosahuje Pearsonův korelační koeficient hodnoty zhruba 0,26. 

Tab. 4-1 Pearsonův koeficient korelace pro ukazatele lidského kapitálu 

Ukazatel Pearsonův koeficient korelace 

Podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním 
na populaci ve věku 25-64 let 

0,20474 

Průměrná délka studia 0,25842 

Podíl veřejných výdajů na vzdělání na HDP  0,22781 

Zdroj: OECD, Education at a Glance 2012; Barro, Lee (2010); The World Bank (2013a) a OECD (2013), 

vlastní zpracování. 

V rámci shrnutí korelační analýzy lze říci, že existuje vzájemná závislost mezi 

hodnotami lidského kapitálu a ekonomickou úrovní států OECD. Na základě bodových grafů 

se spojnicí trendu a Pearsonova koeficientu korelace lze usuzovat, že všechny 3 ukazatele 

lidského kapitálu vykazují přímou lineární závislost ve vztahu k ekonomické úrovni. Míra 

této závislosti je nejvýznamnější u průměrné délky studia. Z tohoto důvodu je tento ukazatel 

lidského kapitálu použit v rámci ekonometrického modelu. 

4.2 Ekonometrická analýza vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst 

Cílem této části práce je zkoumat vliv lidského kapitálu na ekonomický růst 

prostřednictvím ekonometrického modelu. V modelu je využíván vzorek 34 zemí OECD, 

přičemž vliv lidského kapitálu na ekonomický růst je zkoumán za období 2000-2010. 

Východiska pro sestavení modelu jsou popsány v teoretické části věnované modelům 

ekonomického růstu. Jedná se zejména o popis Solowova modelu a endogenních modelů 

růstu. Důležité poznatky pro tvorbu vlastní ekonometrické analýzy poskytuje rovněž rešerše 

odborné literatury.  

Teoretický rámec ekonometrického modelu je důkladně popsán ve 3. kapitole v části 

věnované použité metodologii. Sestavení vhodného modelu komplikuje zejména správné 

vymezení jednotlivých ukazatelů, nezahrnutí všech důležitých proměnných či dostupnost 

relevantních dat pro všechny zvolené ukazatele. Pro ekonometrické modelování je zvolen 

statistický software SPSS.  



57 
 

Vysvětlovanou proměnnou ekonometrického modelu je hrubý domácí produkt 

na obyvatele (HDP). Mezi vysvětlující proměnné patří hodnota hrubého domácího produktu 

na obyvatele v prvním roce pozorování, tj. v roce 2000 (HDP2000), podíl výdajů na R&D na 

HDP (RD), podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP (K), průměrná délka studia (H) 

a míra porodnosti na 1000 obyvatel (L). Obecný zápis funkčních závislostí proměnných lze 

formulovat takto: 

).;;;;2000( LHKRDHDPfHDP   

Podíl výdajů na R&D na HDP představuje úroveň technologického pokroku, podíl 

tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP je ukazatelem zásoby fyzického kapitálu, průměrná 

délka studia je ukazatelem lidského kapitálu a konečně míra porodnosti na 1000 obyvatel 

vyjadřuje pracovní sílu. 

4.2.1 Formulace ekonomických hypotéz a stochastického regresního modelu 

Na základě prostudované literatury a provedené rešerše empirických prací jsou 

stanoveny tyto 4 hypotézy. 

1. Zvyšování úrovně technologického pokroku vede také k ekonomickému růstu. 

2. U zásoby fyzického kapitálu je očekáván pozitivní vliv na ekonomický růst. 

3. Vliv lidského kapitálu na ekonomický růst je pozitivní. Jinými slovy lze očekávat, 

že s růstem průměrné délky studia dochází také k ekonomickému růstu. Tato 

ekonomická hypotéza je z hlediska této práce stěžejní. 

4. Je očekáván negativní dopad růstu pracovní síly na ekonomický růst. 

Stochastický regresní model zkoumá závislost jedné závisle proměnné na proměnných 

nezávislých s výskytem náhodné složky. Jak je uvedeno výše, zvolený ekonometrický model 

pracuje s 5 nezávisle proměnnými. Nutno zdůraznit, že hodnoty pro jednotlivé proměnné 

představují průměry za období let 2000-2010 s výjimkou proměnné HDP na obyvatele v roce 

2000. Všechny proměnné zahrnuté do modelu jsou logaritmovány prostřednictvím přirozené 

logaritmické funkce a po této transformaci se před jejich původní označení připojuje ln. 

Stochastický regresní model nabývá této podoby: 

,)ln(.)ln(.)ln(.)ln(.)2000ln(.)ln( 543210 uLHKRDHDPHDP    

kde ln (HDP) představuje HDP na obyvatele, 

ß0 je úrovňová konstanta, 

ß1 udává změnu průměrného HDP na obyvatele při změně HDP na obyvatele v roce 

2000 o jednotku (o 1 %) za předpokladu fixních ostatních proměnných, 

ln (HDP2000) je HDP na obyvatele v roce 2000, 
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ß2 udává změnu průměrného HDP na obyvatele při změně podílu výdajů na R&D 

na HDP o jednotku (o 1 %) za předpokladu fixních ostatních proměnných, 

ln (RD) představuje úroveň technologického pokroku, vyjádřenou jako výdaje 

na výzkum a vývoj na HDP, 

ß3 udává změnu průměrného HDP na obyvatele při změně podílu tvorby hrubého 

fixního kapitálu na HDP o jednotku (o 1 %) za předpokladu fixních ostatních 

proměnných, 

ln (K) je zásoba fixního kapitálu, vyjádřená jako tvorba hrubého fixního kapitálu 

na HDP, 

ß4 udává změnu průměrného HDP na obyvatele při změně průměrné délky studia 

o jednotku (o 1 %) za předpokladu fixních ostatních proměnných, 

ln (H) je úroveň lidského kapitálu, vyjádřená průměrnou délkou studia, 

ß5 udává změnu průměrného HDP na obyvatele při změně míry porodnosti na 1000 

obyvatel o jednotku (o 1 %) za předpokladu fixních ostatních proměnných, 

ln (L) je představuje pracovní sílu, vyjádřenou mírou porodnosti na 1000 obyvatel, 

u je náhodná (reziduální) složka zahrnující vliv ostatních veličin, které působí 

na velikost HDP na obyvatele a které nejsou v modelu zahrnuty. 

Na základě ekonomických hypotéz lze stanovit směry chování regresních koeficientů. 

U koeficientů ß2, ß3 a ß4 lze očekávat kladná znaménka, v případě koeficientu ß5 je tomu 

přesně naopak a hodnota tohoto koeficientu by se měla pohybovat v záporných hodnotách. 

4.2.2 Odhad parametrů modelu a statistická verifikace 

Pro odhad parametrů regresního modelu je použita metoda nejmenších čtverců. Tato 

metoda je vhodná pouze v případě lineární regrese, což zvolený model splňuje. Statistickou 

verifikací se rozumí ověření statistické reálnosti jak jednotlivých odhadnutých parametrů, 

tak i celého ekonometrického modelu. Provádí se testování statistické významnosti na 

stanovené hladině významnosti. V případě tohoto modelu je zvolná hladina významnosti 0,1 

(tj. 10%). 

Z tabulky 4-2 je patrné, že hodnota koeficientu vícenásobné determinace R Square se 

rovná 0,985. Jinými slovy míra shody odhadnutého lineárního modelu s empirickými daty je 

98,5 %. Koeficient determinace je velmi vysoký a změny ve výstupu jsou dobře vysvětleny 

zvolenými výrobními faktory. 
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Tab. 4-2 Shrnutí modelu 

Shrnutí modelu 

Model R R
2 

R
2
 adj 

Standardní 

chyba odhadu 

  1 ,992
a
 ,985 ,982 ,05426 

 

 Statistickou významnost modelu jako celku se zjišťuje pomocí F-testu. Nulová 

hypotéza říká, že regresní koeficienty ß0, ß1, ß2, ß3, ß4 a ß5 jsou současně rovy nule a model je 

tedy statisticky nevýznamný na zvolené hladině významnosti. Rozhodovací pravidlo o přijetí 

či nepřijetí nulové hypotézy porovnává hladinu významnosti s položkou signifikance (Sig.), 

kterou lze vyčíst z tabulky 4.3. Signifikace představuje pravděpodobnost, s jakou je model 

statisticky nevýznamný. Tento model má Sig. menší než 0,1, z tohoto důvodu se zamítá 

nulová hypotéza a model jako celek je statisticky významný na zvolené 10% hladině 

významnosti. 

Tab. 4-3 ANOVA 

ANOVA 

Model 
Součet 

čtverců 
df 

Průměr 

čtverců 
F Sig. 

1 

Regresní část 5,255 5 1,051 356,936 ,000 

Reziduální část ,082 28 ,003     

Celek 5,337 33       

 

 Pokud se jedná o statistickou významnost jednotlivých proměnných neboli regresních 

koeficientů, tak tu lze zjistit pomocí t-testu. Pro každý regresní koeficient platí nulová 

hypotéza, že pokud se daný koeficient rovná nule, tak je statisticky nevýznamný. 

Rozhodovací pravidlo porovnává zvolenou hladinu významnosti s hodnotou signifikance 

u každého parametru, která je uvedena ve sloupci Sig. v tabulce 4-4. Protože je hodnota 

signifikance u všech vstupních proměnných nižší než 0,1, zamítá se nulová hypotéza 

o statistické nevýznamnosti regresních koeficientů na hladině významnosti 10 %. Z tohoto 

důvodu není třeba dělat žádnou korekci modelu, protože všechny závisle proměnné jsou 

statisticky významné a tudíž žádná z nich není z modelu vyloučena. 
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Tab. 4-4 Koeficienty 

Koeficienty 

Model 

Nestandardizované koeficienty 

t Sig. 

B 
Směrodatná 

odchylka 

1 

(Konstanta) ,087 ,501 ,173 ,864 

lnHDP2000 ,952 ,033 29,139 ,000 

lnRD -,069 ,022 -3,138 ,004 

lnK ,163 ,081 2,001 ,055 

lnH ,165 ,067 2,472 ,020 

lnL -,091 ,045 -2,028 ,052 

 

Odhad ekonometrického modelu na základě provedené regrese lze souhrnně zapsat ve formě: 

.)ln(.09,0)ln(.17,0)ln(.16,0)ln(.07,0)2000ln(.95,008,0)ln( uLHKRDHDPHDP 

 

4.2.3 Ekonometrická verifikace modelu 

Ekonometrická verifikace představuje dle Hančlové (2012) ověření podmínek 

nezbytných pro úspěšnou aplikaci použitých ekonometrických metod, testů a dalších technik. 

Jejím základem je testování vlastnosti odhadnuté náhodné (reziduální) složky. V rámci 

ekonometrické verifikace modelu je pozornost zaměřena na testování normality reziduální 

složky a zjišťování problémů spojených s heteroskedasticitou a multikolinearitou. Z důvodu 

zprůměrovaných dat za období 2000-2010 není potřeba zkoumat autokorelaci reziduální 

složky, neboť se v zásadě provádí analýza průřezových dat. 

Prvně je testováno normální rozdělení náhodné složky. K testování normality reziduí 

je použit histogram, graf P-P plot a Kolgomorův-Smirnovův (K-S) test. Graf 4-8 představuje 

histogram rozdělení četností, který je proložen Gaussovou křivkou. V případě, že histogram 

má přibližně stejný tvar jako Gaussova křivka, tak rezidua mají normální rozdělení. Podle 

histogramu v grafu 4-8 lze usuzovat, že normalita reziduí není narušena. 
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Graf 4-8 Histogram 

 

Stejný závěr podporuje rovněž P-P plot v grafu 4-9. Jedná se o graf porovnávající kumulativní 

četnosti. V ideálním případě by jednotlivá rezidua měla ležet na přímce. Ve skutečnosti se 

hodnoty odchylují jenom mírně od přímky, což signalizuje, že v modelu mají rezidua 

přibližně normální rozdělení. 

Graf 4-9 P-P plot 
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Posledním testem zkoumajícím normalitu reziduí je K-S test. Ten porovnává distribuční 

funkce. Základním kritériem jsou rozdíly mezi teoretickou a empirickou distribuční funkcí 

normálního rozdělení. V programu SPSS se porovnává Asymp. Sig. z tabulky 4-5 s hladinou 

významnosti 0,1. V tomto případě je signifikance větší než stanovená hladina významnosti 

a rezidua mají normální rozdělení. 

Tab. 4-5 Kolgomorův-Smirnovovův jednovýběrový test 

Kolgomorův-Smirnovovův jednovýběrový test 

  
Standardizovaná 

rezidua 

 N 34 

Parametry normálního rozdělení 
Průměr ,0000000 

Směrodatná odchylka ,92113237 

Nejvýznamnější rozdíly 

Absolutní ,096 

Pozitivní ,096 

Negativní -,056 

Sig.  ,910 

 

Výsledky analýzy a testování normality reziduí z odhadu modelu přesvědčivě potvrzují 

normální rozdělení náhodné složky. Stejného závěru bylo dosaženo pomocí 3 různých 

testovacích metod. 

Heteroskedasticita je měnící se rozptyl náhodné složky. Opakem je homoskedasticita, 

která značí konstantní a konečný rozptyl reziduí. Přítomnost heteroskedasticity v modelu je 

nežádoucí především z důvodu, že odhady regresních parametrů získaných metodou 

nejmenších čtverců ztrácejí optimální vlastnosti. Výskyt heteroskedasticity v tomto modelu je 

zkoumán graficky. Za tímto účelem jsou sestavovány „scatter“ grafy, kdy na svislou osu jsou 

nanášeny standardizovaná rezidua umocněná na druhou a na vodorovnou osu jednotlivé 

vysvětlující proměnné. Grafy zkoumající heteroskedasticitu jsou v případě jednotlivých 

nezávisle proměnných velice podobné. Jako příklad je vybrán graf s proměnnou vyjadřující 

lidský kapitál. Jak uvádí Hančlová (2012), aby se v modelu nevyskytovala heteroskedasticita, 

musí graf splňovat 2 podmínky. Za prvé určité procento reziduí musí ležet v konfidenčním 

intervalu a za druhé rezidua musí být rozmístěny náhodně. Jelikož je příslušná analýza 

prováděna na 10% hladině významnosti, tak má zhruba 90 % hodnot ležet v intervalu od 0 

do 2,71.  
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Graf 4-10 Testování heteroskedasticity 

 

V grafu 4-10 lze pozorovat 3 odlehlé hodnoty, které nespadají do konfidenčního intervalu. 

Souhrnně však zhruba 90 % hodnot reziduí leží v konfidenčním intervalu. Takže tato 

podmínka je splněna. Splněná je rovněž podmínka náhodného rozmístění reziduí. Na základě 

provedeného grafického testování lze usuzovat, že se v modelu nevyskytuje 

heteroskedasticita. Nutno zdůraznit, že tento způsob testování se odvíjí od subjektivního 

hodnocení. Pro účely této práce se však tento způsob testování jeví jako dostatečný. 

Multikolinearita představuje téměř dokonalý a statisticky významný lineární vztah 

mezi vysvětlujícími proměnnými. Jednotlivé proměnné tak jsou na sobě výrazně závislé. 

Přítomnost multikolinearity v modelu může vést ke snižování přesnosti odhadů regresních 

koeficientů. Jak uvádí Hančlová (2012), při testování multikolinearity je nutno přihlížet 

ke specifikaci regresního modelu. V případě modelu se dvěma vysvětlujícími proměnnými se 

sleduje párová korelace. U modelu s více vysvětlujícími proměnnými může nastat tzv. 

vícenásobná lineární závislost. Sestavený model zahrnuje 5 vysvětlujících proměnných a 

z tohoto důvodu je zkoumána vícenásobní lineární závislost. Při diagnostikování 

multikolinearity nezávisle proměnných jsou používány různé nástroje a techniky. V této práci 

je multikolinearita testována pomocí míry korelovanosti. Konkrétně je sledována míra 

tolerance a faktor změny variability. Čím nižší je míra tolerance, tím vyšší je závislost mezi 

vysvětlujícími proměnnými. Pokud je míra tolerance menší než 0,1, tak v modelu se 
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vyskytuje silná multikolinearita. V případě zvoleného modelu jsou hodnoty míry tolerance 

u všech vysvětlujících proměnných vyšší než kritická hodnota, což nesignalizuje 

na přítomnost multikolinearity v modelu. Tento závěr lze potvrdit pomocí faktoru změn 

variability. Tento ukazatel je zaznamenán v tabulce 4-6 ve sloupci VIF. Čím vyšší je faktor 

změny variability, tím větší je problém s multikolinearitou v modelu. Pro VIF>10, se již 

považuje silná multikolinearita. Jak lze vidět v tabulce 4-6, hodnota VIF u všech proměnných 

zdaleka nedosahuje hodnoty 10. Lze tak tvrdit, že ve zvoleném modelu se nevyskytuje 

problém multikolinearity.  

Tab. 4-6 Testování multikolinearity 

Model 
Ukazatele kolinearity 

Tolerance VIF 

1 

(Konstanta)     

lnHDP2000 ,420 2,382 

lnRD ,425 2,353 

lnK ,695 1,440 

lnH ,741 1,349 

lnL ,808 1,238 

 

V rámci shrnutí ekonometrické verifikace modelu lze konstatovat, že nebyl nalezen 

žádný výrazný problém, který by zkresloval výsledky odhadnutých parametrů. Při testování 

normálního rozdělení reziduí byl třemi různými testy potvrzen závěr, že normalita náhodné 

složky není narušena. V případě grafického testování heteroskedasticity nebyl zjištěn problém 

způsobený měnícím se rozptylem náhodné složky. V modelu byla rovněž vyloučena 

přítomnost multikolinearity vysvětlujících proměnných. Z důvodu nezjištění výrazných 

poruch a nedostatků není nutná korekce modelu a model je připraven k ekonomické verifikaci 

a interpretaci dosažených výsledků. 

4.2.4 Ekonomická interpretace odhadnutých regresních parametrů  

Ekonomická verifikace modelu zahrnuje ekonomickou interpretaci odhadnutých 

regresních parametrů včetně sledování souladu jejich znamének s ekonomickou teorií. 

Ekonomická verifikace vychází z odhadu zvoleného modelu: 

.)ln(.09,0)ln(.17,0)ln(.16,0)ln(.07,0)2000ln(.95,008,0)ln( uLHKRDHDPHDP 

Na základě stanovených ekonomických hypotéz se očekává pozitivním vliv technologické 

úrovně, fyzického a lidského kapitálu na HDP na obyvatele resp. ekonomický růst. V případě 

pracovní síly je tomu naopak.  
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1. Zvýšení podílu výdajů na R&D na HDP o 1 % povede k poklesu HDP na obyvatele 

o -0,07 % za podmínek ceteris paribus. Výsledek ekonometrického modelování tedy 

nepotvrzuje pozitivní vliv úrovně technologického pokroku na ekonomický růst 

a odhadnutá hodnota není v souladu s hypotézou o chování regresních koeficientů. 

Tento fakt může být způsoben nevhodně zvoleným ukazatelem technologického 

pokroku, protože výdaje na výzkum a vývoj jako procento HDP nemusí zobrazovat 

skutečnou technologickou úroveň v dané zemi. Lepší vypovídací schopnost by mohly 

mít ukazatele zkoumající počet přihlášených patentů, počet vědců a inženýrů či výši 

investic do znalostí, ale z důvodu nedostupnosti relevantních dat nemohly být tyto 

ukazatele použity v ekonometrickém modelu.  

2. Zvýšení podílu tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP o 1 % povede k růstu HDP 

na obyvatele o 0,16 % za podmínek ceteris paribus. Je tedy prokázán pozitivní vliv 

zásoby fyzického kapitálu na ekonomický růst, což je v souladu se stanovenou 

ekonomickou hypotézou.  

3. Zvýšení průměrné délky studia o 1 % povede k růstu HDP na obyvatele o 0,17 % 

za podmínek ceteris paribus. Tato odhadnutá hodnota je v souladu s hypotézou 

o chování regresních koeficientů. Je tedy potvrzena ekonomická hypotéza 

o pozitivním vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst.  

4. Zvýšení míry porodnosti na 1000 obyvatel o 1 % povede k poklesu HDP na obyvatele 

o -0,09 % za podmínek ceteris paribus. Na základě ekonometrického modelování je 

tedy prokázán negativní vliv růstu pracovní síly na ekonomický růst. 

Z důvodu zaměření této práce je nejdůležitější výsledek týkající se vlivu lidského 

kapitálu na ekonomický růst. Značná obtížnost při měření lidského kapitálu způsobuje, 

že hodnota elasticity HDP na obyvatele vzhledem k lidskému kapitálu nemusí být přesná. 

Měření lidského kapitálu pomocí průměrné délky studia se zaměřuje pouze na jednu z jeho 

složek, a to vzdělávání. Lidský kapitál přitom zahrnuje další komponenty jako zdraví, 

pracovní výcvik či kulturu, které se dají jenom stěží kvantifikovat. Hlavním závěrem 

ekonometrického modelu je fakt, že existuje pozitivní vliv lidského kapitálu na ekonomický 

růst.  

Na základě výsledků ekonometrického modelování lze říci, že nejvíce přispívá 

k ekonomickému růstu lidský a fyzický kapitál. Jejich odhadnuté regresní koeficienty 

nabývají přibližně podobných hodnot. Nutno však zdůraznit, že stejně jako u lidského 

kapitálu se vyskytuje problém s měřením zásoby fyzického kapitálu. Hrubá tvorba fixního 

kapitálu nemusí věrně zobrazovat skutečnou zásobu fyzického kapitálu dané země. To může 
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být důvodem nižších hodnot odhadnutých regresních koeficientů u lidského a fyzického 

kapitálu, které se pohybují pod hranicí 0,2. Na druhé straně výsledky modelu signalizují 

negativní vliv růstu pracovní síly na ekonomický růst. Intenzita tohoto vztahu je však 

relativně nízká. V případě technologického pokroku je prokázán jeho negativní vliv 

na ekonomický růst. Jak už je uvedeno výše, může to být způsobeno nevhodnou volbou 

ukazatele úrovně technologického pokroku. Jiné empirické studie potvrzují skutečnost, 

že technologický pokrok pozitivně přispívá k ekonomickému růstu.  
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5 Závěr 

Úvahy o úloze vzdělávání a celkového lidského bohatství pro život každého jedince 

jsou známy po staletí. Pojem lidský kapitál se však začíná používat teprve od 60. let 20 století 

v souvislosti se vznikem ekonomické teorie lidského kapitálu. K rozpracování teorie lidského 

kapitálu přispěli zejména Theodore W. Schultz a Gary S. Becker. Jejich pozornost byla 

směřována zejména do oblasti vzdělávání. Pokud se osoba rozhodne své znalosti vzděláváním 

dále rozvíjet, bude docházet k růstu úrovně lidského kapitálu. Investicemi do lidského 

kapitálu roste produktivita jedince, a tím pádem se zvyšují také jeho budoucí výdělky. Teorie 

lidského kapitálu se zaměřuje spíše na mikroekonomické pojetí investic do lidského kapitálu. 

Postupem času se začal rozvíjet makroekonomický přístup k lidskému kapitálu, který se 

věnuje jeho vlivu na ekonomiku země, zejména na dlouhodobý ekonomický růst. 

Lidský kapitál zahrnuje kromě vzdělávání i další aspekty lidského života jako 

například zdraví, kulturu či pracovní výcvik. Jedná se tedy o velmi široký pojem. V teoretické 

části této práce byly představeny různé definice a názory na fenomén lidského kapitálu.  

Obecně lze říci, že se jedná o soubor vrozených a získaných vlastností, dovedností 

a vědomostí, kterými člověk disponuje. Problém s přesným definováním lidského kapitálu 

ztěžuje i jeho měření. Mezi nejčastěji používané ukazatele lidského kapitálu patři nejvyšší 

dosažení vzdělání, průměrná délka studia, výdaje na vzdělávání nebo šetření funkční 

gramotnosti dospělých.  

Lidský kapitál lze v současné době zařadit mezi zdroje ekonomického růstu. Vedle 

klasických přírodních a kapitálových zdrojů ekonomického růstu tak vystupují rovněž zdroje 

lidské. Moderní teorie růstu se opírá o tzv. Solowův neoklasický model, který lidský kapitál 

do své produkční funkce nezahrnuje. Rozhodujícím zdrojem růstu v tomto modelu je 

technologický pokrok, který je však exogenní veličinou a není v modelu nikterak vysvětlován. 

Základní Solowův model následně upravili ekonomové Gregory N. Mankiw, David Romer 

a David N. Weil, když do produkční funkce zahrnuli lidský kapitál. Tento rozšířený model 

tedy pracuje se 4 zdroji ekonomického růstu, a to technologickým pokrokem, fyzickým 

a lidským kapitálem a pracovní silou. V souvislosti s oživením zájmu o teorii ekonomického 

růstu se v 80. letech 20. století začíná rozvíjet tzv. nová teorie růstu, která se snaží 

endogenizovat zdroje ekonomického růstu. 

V prostřední kapitole této práce byly popsány vybrané empirické studie zkoumající 

vliv lidského kapitálu na ekonomický růst. Většina prací potvrdila pozitivní vliv lidského 

kapitálu na ekonomický růst. K opačným výsledkům došli ekonomové George A. Kyriacou, 
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Jess Benhabib a Mark M. Spiegel. Výsledky jejich prací ukazují na statisticky nevýznamný 

a negativní koeficient lidského kapitálu. Autoři uvádějí, že tento fakt je způsoben tím, 

že lidský kapitál přispívá k ekonomickému růstu prostřednictvím jeho vlivu na technologický 

pokrok. 

Problémem výzkumu v této oblasti je volba vhodného ukazatele lidského kapitálu. 

Většina autorů pracuje s různými ukazateli v oblasti vzdělávání z důvodu předpokladu jeho 

výrazného významu pro úroveň lidského kapitálu. Dalším problémem je, že většina ukazatelů 

nezahrnuje kvalitu vzdělávání. Z tohoto důvodu například Robert J. Barro nebo Eric A. 

Hanushek a Ludger Woessmann používají ve svých pracích výsledky z přímého testování 

znalostí a dovedností, které podle nich umožňují měřit kvalitu vzdělávání, a tím pádem lépe 

postihnout úroveň lidského kapitálu. 

V empirické kapitole této diplomové práce byla ověřována platnost hypotézy 

o pozitivním vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst. Tato hypotéza byla zkoumána 

na vzorku 34 států OECD, přičemž hodnoty pro jednotlivé proměnné byly zprůměrovány 

za období let 2000-2010. 

Nejprve byla provedena deskriptivní analýza, na základě které bylo zjištěno, jak si 

zkoumané země stojí ve vybraných ukazatelích lidského kapitálu. Zvolenými ukazateli byly 

podíl osob s dosaženým středoškolským a vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 

25-64 let, průměrná délka studia osob starších 25 let a podíl výdajů na vzdělávání na HDP. 

Následně byla vypracována korelační analýza, jejíž snahou bylo vysledovat vzájemnou 

závislost mezi různými ukazateli lidského kapitálu a ekonomickou úrovní jednotlivých zemí 

OECD. U všech tří použitých ukazatelů lidského kapitálu byla prokázána přímá lineární 

závislost ve vztahu k ekonomické úrovni. Nejvýznamnější míra lineární závislosti, měřená 

pomocí Pearsonova koeficientu korelace, byla dosažena u průměrné délky studia. Z tohoto 

důvodu byl tento ukazatel lidského kapitálu použit v rámci ekonometrického modelu. 

V rámci další části empirické studie byl formulován ekonometrický model pracující se 

4 zdroji ekonomického růstu. Konkrétně byl zkoumán vliv technologického pokroku, 

fyzického a lidského kapitálu a pracovní síly na ekonomický růst. Jako ukazatel úrovně 

technologického pokroku byl zvolen podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP. Zásoba 

fyzického kapitálu v ekonomice byla zkoumána pomocí podílu tvorby hrubého fixního 

kapitálu na HDP. Jak je uvedeno výše, na základě korelační analýzy byl vybrán jako 

nejvhodnější ukazatel lidského kapitálu průměrný počet let studia. A konečně pracovní síla 

byla vyjadřována pomocí míry porodnosti na 1000 obyvatel. 
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Na základě regresní analýzy vyšly všechny vybrané proměnné statisticky významné. 

V případě technologického pokroku nebyl potvrzen předpoklad o jeho pozitivním vlivu 

na ekonomický růst. Tento fakt může být vysvětlen nevhodně zvoleným ukazatelem 

technologického pokroku, který nemusí zobrazovat skutečnou technologickou úroveň v dané 

zemi. Ukazatelem s lepší vypovídací schopností by mohl být například počet přihlášených 

patentů, ale z důvodu nedostupnosti dat nemohl být tento ukazatel použit v ekonometrickém 

modelu. U fyzického a lidského kapitálu byl prokázán jejich pozitivní vliv na ekonomický 

růst, což je v souladu s většinou empirických prací. V případě pracovní síly byl prokázán její 

negativní vliv na ekonomický růst.  

Z důvodu stanoveného cíle práce je nejdůležitější závěr týkající se vlivu lidského 

kapitálu na ekonomický růst. Z výsledků ekonometrického modelování vyplynulo, že zvýšení 

průměrné délky studia o 1 % povede k růstu HDP na obyvatele o 0,17 % za podmínek ceteris 

paribus. Byla tedy potvrzena hypotéza o pozitivním vlivu lidského kapitálu na ekonomický 

růst. Důležitější než samotné procentuální vyjádření tohoto vztahu je však pozitivní závislost 

obou veličin.  
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Seznam zkratek 

ALLS    Adult Literacy and Life Skills Survey 

HDP     Hrubý domácí produkt 

IALS    International Adult Literacy Survey 

IRR    Vnitřní míra výnosu (Internal Rate of Return) 

ISCED  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání  

(International Standard Classification of Education) 

NPV    Čistá hodnota investice (Net Present Value) 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

PIAAC Programme for the International Assesment of Adult 

Competencies 

PPP    Parita kupní síly (Purchasing Power Parity) 

PV    Současná hodnota budoucích příjmů (Present Value) 

R&D     Výzkum a vývoj (Research and Development) 

TFP Souhrnná produktivita výrobních faktorů  

 (Total Factor Productivity) 

USA     Spojené státy americké 

USD    Americký dolar (United States Dollar)
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