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Abstrakt
Tato bakalářská práce analyzuje systém financování terciárního vzdělání v České Republice.
Pomocí empirických výzkumů a mnoha mezinárodních srovnání dokazuje významnost
vzdělání pro moderní společnosti i jednotlivce. Dále se snaží poukázat na hlavní potíže
současného systému financování v České Republice, hlavně pak nedostatek financí a nízký
tlak na efektivitu.
Uvádí jeden způsob řešení tohoto stavu – zavedení školného. Přináší teoretické i praktické
doklady o tom, že takovýto systém může efektivně fungovat. Zároveň ale upozorňuje na
nebezpečí vyplývající z českých podmínek.
Na závěr přináší srovnání vybraných evropských systémů financování vysokého školství a
uvádí obecné trendy v této oblasti.

Abstract
This theses tries to analyze the system of tertiary education financing in Czech Republic. It
proves, through empirical research and many international comparisons, the importance of
education for a modern society and for an individual. Further on it shows the main problems
of the current financing system in Czech Republic, especially the lack of funds and low
pressure on efficiency.
It introduces one way how to solve the current state – implementing tuition fees. It brings
theoretical and practical proofs, that this system can work efficiently. But in association with
this it indicates the possible threats arising from the Czech environment.
In the end it brings a comparison of chosen European systems of higher education financing
and summarizes the general trends in this area.
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1. Úvod
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza současných nedostatků ve financování
terciárního vzdělání v České Republice se zaměřením na oblast výuky. Pokouším se zde
pomocí teoretických poznatků ekonomie odvodit určité prakticky aplikovatelné doporučení
ke změně.
Nejprve jsem krátce připomenul teoretický základ, ze kterého se dnes vychází při
ekonomickém rozboru významu vzdělání, teorii lidského kapitálu. Důležité zde je pochopit
jeho podobnost s klasickým fyzickým kapitálem a jeho rostoucí význam v dnešní moderní
společnosti. Na druhé straně si ale musíme uvědomit i jeho specifické vlastnosti, hlavně
pak jeho poměrně nízkou mobilitu způsobenou nepřenositelností mezi konkrétními lidmi.
Dále jsem představil teorii produktivní spotřeby. Ta nám umožňuje lepší chápání významu
vysokoškolského vzdělání v dnešní společnosti a ukáže na hrozbu, kdy se vysoká škola
stává pouze sociálním sítem a nikoli institucí zvyšující lidskou „produktivitu“.
V další části jsem ukázal výsledky zajímavé studie, odhadující finanční výnosnost
vysokoškolského vzdělání v České Republice. V první řadě jde o výnosnost investice do
vzdělání pro studenta. Na straně nákladů stojí spotřební výdaje během studia a ušlý zisk
v době studia. Na straně příjmů pak rozdíl v čistých příjmech vysokoškoláka a
středoškoláka. Za druhé se odhaduje výnosnost investice do vysokoškolského studia
z pohledu státu. Zde se poměřují přímé náklady na studenta a nevybrané daně v době studia
s rozdílem v daních z příjmu mezi vysokoškolákem a středoškolákem. Zmínil jsem zde i
některé údaje světových institucí o přínosech vysokoškolského studia na růst produktivity
práce.
V další kapitole jsem se již věnoval současnému systému financování vysokého školství
v České Republice. Po stručné zmínce o vývoji vysokoškolské legislativy v ČR jsem
popsal současný systém financování a pokusil se ukázat jeho největší slabiny. Zaměřil jsem
se hlavně na nedostatek financí, nízký tlak na efektivní fungování vysokých škol a sociální
důsledky nízkého počtu přijímaných studentů. Pokusil jsem se ukázat, že určitá změna
současného stavu je nutná.
Jako alternativu k současnému systému normativních příspěvků od státu jsem pak ukázal
systém, který používá školné a využívá funkce tzv. přenesené ceny. Nejprve jsem chtěl
teoreticky dokázat, že i v oblasti vysokého školství lze využít prvků kapitálového trhu.
Tuto hypotézu jsem pak podložil příkladem amerického projektu MyRichUncle a
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australského systému financování vysokých škol HECS. Připomněl jsem i neúspěšný pokus
zavést podobný systém do naší legislativy.
Na závěr jsem pro inspiraci ve stručnosti představil vybrané země západní Evropy a vývoj
jejich systémů financování vysokého školství. Výběr zemí se snaží zohlednit veliké
odlišnosti, které v této oblasti panují a ukázat, že neexistuje jeden obecně přijímaný recept
a že s většími či menšími obtížemi se potýkají všechny země.

2. Teorie lidského kapitálu
2.1. Definice kapitálu
Již v první polovině devatenáctého století anglický ekonom N. W. Senior správně pochopil
kapitál, jako … „zboží, které není spotřebováváno, nýbrž je dále používáno ve výrobě. A
práce vybavená tímto zbožím je produktivnější. Jinak řečeno kapitál je produktivní.“1
Druhý možný výklad kapitálu ho popisuje jako finanční aktiva, která mohou být
investována na primárním kapitálovém trhu.2
Žádný podstatný rozdíl v obou definicích samozřejmě není. Ta druhá pouze nahlíží na
kapitál z odlišného úhlu. Jediná, nezbytně nutná podmínka, aby kapitál splňoval obě
definice, je existence instituce – kapitálového trhu, která umožní vzájemnou přeměnu mezi
oběma stavy. Jinými slovy aby umožňovala setkání poptávky a nabídky investičních
prostředků (finančních aktiv) a současně setkání poptávky a nabídky investičních
příležitostí.

2.2. Lidský kapitál
Jedna ze specifických forem kapitálu je lidský kapitál. Splňuje sice definici a vykazuje
stejné rysy jako klasický fyzický kapitál, ale má jisté zvláštní prvky. Například jeho
převoditelnost je velice omezená. Nelze ho nikomu prodat, ale pouze zapůjčit. Jeho
nájemné obvykle tvoří mzda. Zároveň i investování do lidského kapitálu probíhá poněkud
odlišně.
Každý z nás má již od narození určité vlohy. Učením je pak může dále rozvíjet. „Učení je
aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozený genetický program a rozšiřuje možnosti
jedince.“3 Je to jedna ze základních forem investování do lidského kapitálu.
1

Dějiny ekonomického myšlení, s. 102
Lidský kapitál a kapitálový trh
3
Psychologický slovník, str. 637
2
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Můžeme ho rozdělit na programované a bezděčné (též náhodné, nesystematické).
Programované učení je „…předem plánovaný a psychologicky zdůvodněný sled učebních
činností, navozovaný přesně vymezenými prostředky a podmínkami, které jej řídí a
kontrolují.“4 Jedná se tudíž o ten druh učení, který je vytvářený cíleně ať už z rozhodnutí
rodičů (výběr školy pro své dítě, sportovního oddílu, kroužků atd.) nebo pak z vlastní vůle
člověka.
Naproti tomu bezděčné učení „…může probíhat během určité činnosti někdy dokonce
jiného učení…“5.
Vyplývá z toho, že nejenom přímo (s jasným cílem a programem), ale i nepřímo můžeme
investovat do svého lidského kapitálu.
2.3. Teorie produktivní spotřeby
Přímé investice se uskutečňují například prostřednictvím školy, školení, jazykových kurzů,
poznávacích zájezdů, obecně jakoukoli činností, kterou vykonáváme s cílem zvýšit tím svůj
budoucí užitek. Nepřímé investice pak mohou probíhat například i formou osobní spotřeby.
Dostáváme se tím do situace, kdy získáváme nějaký užitek (ze spotřeby) a ještě přidáme
hodnotu našemu lidskému kapitálu. Kupříkladu dnes velmi rozšířená zábava, žonglování,
přináší jednak užitek tím, že dotyčného baví, navíc se ale ukázalo, že pomáhá propojit
funkci obou hemisfér mozku a tím zlepšuje myšlení. Obdobná situace může nastat i
obráceně. Proces, kterým do sebe investujeme, nemusí být za každou cenu pouze
nákladem. Například pokud se někdo učí zahradníkem, může si během studia často užívat
pobytu v krásných parcích a zahradách.
Ukázalo se, že existuje určitý podvědomý přenos pocitu z cíle nebo výsledku aktivity na
její průběh.6 To znamená, že pokud víme, že nás na konci našeho snažení čeká nějaký
příjemný pocit, stává se i samotná aktivita příjemnou. Př.: Zájem horolezce je jistě
především zdolat vrchol, i tak ho ale těší i velmi namáhavá cesta vzhůru.
Dělení investic do lidského kapitálu na přímé a nepřímé tudíž z tohoto pohledu ztrácí
význam. Navíc se stírá hranice mezi spotřebou, která nám dle tradičního pojetí přináší
užitek a vyžaduje určité náklady - čas a peníze; a na druhé straně produktivní činností,

4

Psychologický slovník, str. 647
Psychologický slovník, str. 642
6
K. V. Sudakov tento přenos nazývá „vzorcem budoucího uspokojení“ – Základy psychologie, str. 475
5
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například prací, kterou sice vyděláváme peníze, nebo školením, kterým získáváme nové
dovednosti, ale musíme jim obětovat náš volný čas a nepřináší nám žádné potěšení.
Lepším způsobem se, v tomto ohledu, zdá být dělení lidské činnosti (a to i spotřeby) do
čtyř kategorií, z hlediska vytváření lidského kapitálu: produktivní, kvaziproduktivní,
neproduktivní, kontraproduktivní.
2.3.1. Produktivní činnost
Produktivní činnost vytváří lidský kapitál. Může se jednat o školení o nových počítačových
programech, které používáme v zaměstnání. Návštěva fitnescentra, výlet na Sněžku a
večerní projížďka na kole nám zocelí tělo a po stálém psychickém vypětí pomůže uvolnit.
Poslech klasické hudby, četba Dostojevského, návštěva Národního divadla, tím vším
rozšiřujeme svůj kulturní přehled. Partie šachu, ale i mariáš cvičí logické myšlení. Patří
sem vše, co rozšiřuje naše psychické nebo fyzické dovednosti nebo nás udržuje, po obou
stránkách, v dobré kondici.
2.3.2. Kvaziproduktivní činnost
Kvaziproduktivní činnost souvisí s investováním do společenské pozice a s demonstrativní
spotřebou. Týká se převážně vnějšího lidského kapitálu (jindy označovaného též sociální
kapitál).
Jako první se tomuto tématu věnoval představitel institucionalismu, americký ekonom a
sociolog Thorstein Veblen. Ve své Teorii zahálčivé třídy „…podrobil zdrcující kritice
materialistická kritéria úspěchu v americké kultuře peněz.“7 Peníze a bohatství se staly „…
měřítkem, podle něhož jsou posuzovány veškeré lidské aktivity a kvality.“8 Ideálem
společnosti se stalo okázalé zahálení a demonstrativní spotřeba.
Pokud se hlouběji zamyslíme nad vznikem takovéhoto chování a vypustíme, možná
oprávněné morální soudy a rozhořčenost, objevíme i zde prvky racionálního chování.
Takovýmto chováním, které působí jako prosté vyhazování peněz oknem, o sobě jedinec
dává najevo, že patří do určité kategorie lidí. Je nutné si přiznat, že plná informovanost ve
společnosti neexistuje a že většina mimořádných zisků pramení právě z informační
asymetrie. Tím, že se člověk zařadí k určitému okruhu lidí, má přístup i k určitým

7
8

Dějiny ekonomického myšlení, s. 326
Dějiny ekonomického myšlení, s. 326
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neveřejným zdrojům informací. Každý jistě i z vlastní zkušenosti ví, jakou moc mají
kontakty a nějaká forma protekce při získávání pracovního místa, uzavírání obchodů apod.
2.3.3. Neproduktivní činnost
Označit něco za neproduktivní činnost je velmi obtížné. Snad každá činnost pro nás má
nějaký vedlejší účinek, i když si ho nemusíme ani sami uvědomovat. Daly by se sem
zařadit činnosti, u kterých jsou pozitivní a negativní důsledky zhruba vyrovnané.
2.3.4. Kontraproduktivní činnost
Kontraproduktivní činností je míněna veškerá aktivita, která pro nás má převážně negativní
důsledky. Zde většinou proběhl určitý posun z předešlých kategorií. Je velmi těžké si
představit člověka, který by si vědomě škodil, bez jakékoli protihodnoty.
Patří sem například užívání drog, které většinou z počátku uživatelům přináší obrovskou
rozkoš, ale časem přibývá čím dál víc záporných následků. Možná i u určitých forem
vrcholových sportů je na místě otázka, jestli jde stále o příjemnou a zdravou aktivitu a nebo
jestli doping a přetěžování organismu nezpůsobuje trvalé následky pro sportovce a v této
činnosti je neudržuje pouze vidina velkých peněz a možná i závislost na anabolikách.

Dnes se obecně přepokládá, že školství obecně, a vysoké školy též, jsou institucí, která
zvyšuje produktivitu svých studentů a tím i celkovou úroveň společnosti. Oproti tomuto
přístupu stojí tzv. teorie síta – Screening Theory, která tvrdí, že funkce vysokých škol
spočívá pouze v oddělování schopnějších mladých lidí od méně schopných. Činí tak
automaticky tím, že pro méně schopné jedince představuje škola mnohem větší náklad
(hlavně psychický), než pro schopnější. Tento systém by pak byl považován za zbytečně
nákladný. I když se nám takovýto pohled může zdát nepochopitelný a uznáváme, že vysoké
školy zvyšují lidský kapitál, je dobré zamyslet se trochu nad tímto přístupem.
Vysoké školy mohou nejefektivněji fungovat, pokud ze společnosti vyberou studenty, kteří
dokážou studium nejlépe zužitkovat. Pokud by však výběr studentů neprobíhal správně,
tzn. nezohledňoval dostatečně „studijní předpoklady“9, ale jiné faktory, např. sociální
původ, pak by vysoké školy netvořily kvalitní intelektuální zázemí společnosti, ale pouze
jakousi kvazielitu. Absolventi vysokých škol v tomto případě sice dostávají vyšší příjmy,

9

Nastává samozřejmě otázka, jsou-li určité objektivní studijní předpoklady vůbec měřitelné.
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ale ne díky svým schopnostem, ale díky svém sociálnímu zázemí a společenské pozici a
konexím vytvořeným při studiu. Jde potom spíš o kvaziproduktivní činnost.

3. Význam vzdělání – znalostní ekonomika
V poslední době se často objevují diskuse na téma nové, znalostní ekonomiky. Někteří
autoři spojují právě přelom tisíciletí s tímto přechodem. Stejně jako během průmyslové
revoluce, kdy se zásadně změnil způsob výroby, z převládající zemědělské produkce se
orientace obrátila na výrobu průmyslovou, se i dnes obrací pozornost na informační
technologie. Podobně jako v devatenáctém století, kdy byla hlavní pozornost přesunuta
k výrobě a stálému zdokonalování strojů, se i dnes ukazuje, že vzdělání je klíčovým
faktorem vývoje společnosti i jednotlivce. Vzdělaná společnost vytváří kulturní zázemí a
prostředí podporující inovace. Je tolerantnější, méně xenofobická a manipulovatelná, více
racionální a hlavně k těmto vlastnostem vede i své děti. Investice do vzdělání má tedy
velkou návratnost, i když obtížně ekonomicky měřitelnou.10 Pokusím se zde ukázat dva
pokusy o výpočet ekonomické návratnosti vysokoškolského vzdělání. Jeden je z pohledu
studenta, druhý z pohledu státu.
3.1. Finanční návratnost pro jednotlivce - mikroekonomický model

Zdroj: Z přednášky Labour Economics pani Erbenové

čv =

60

23
60
pvi
pni
nni
−
−
∑
∑
∑
i −19
i −19
i −19
i = 24 (1 + r )
i =19 (1 + r )
i =19 (1 + r )

čv … čistý výnos, pv … příjmy vysokoškoláka, pn … přímé náklady, nn … nepřímé
náklady, r … diskontní faktor
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Klasická teorie lidského kapitálu, představená Gary Beckerem, zkoumá investice do
lidského kapitálu pomocí vysokoškolského vzdělání podle čistých výnosů. Ty lze vyjádřit
jako diskontovaný tok budoucích příjmů vysokoškolsky vzdělaného člověka minus
náklady. Náklady se navíc dělí na přímé a nepřímé.
Do přímých nákladů musíme započítat, v případě školství, náklady na vzdělání – školné
(pokud je zavedeno); knížky a učební pomůcky; stravu, bydlení, ošacení, dopravu apod.
Tyto náklady jsou ve většině případů kryty někým jiným, než příjemcem investic. Hlavně
pak rodinou a státem. Vedle materiálních nákladů sem patří i psychologické náklady - jak
těžké je pro nás učení se nových věcí. Tyto psychologické náklady rostou s věkem.
Do nepřímých nákladů patří tzv. náklady ušlé příležitosti. Ty vyjadřují o kolik člověk
přichází, pokud v době studia již nevydělává peníze v zaměstnání. Nepřímé náklady jsou
pochopitelně nižší u mladších lidí, kteří ještě nemají žádnou výnosnější alternativu využití
volného času a proto u nich můžeme čekat větší poptávku po investicích do lidského
kapitálu.
Pokud ve výsledku budou čisté výnosy kladné, vyplatí se člověku začít studovat vysokou
školu.
Já si na tomto místě dovolím použít výsledky diplomové práce Lucie Reismüllerové.11 Ta
použila alternativní přístup k výpočtu výnosnosti vysokoškolského studia. V její práci se jí
podařilo pomocí statistických dat vypočítat průměrnou výnosnost vysokoškolského studia
v České Republice.
Porovnává zde čisté výnosy středoškolsky vzdělaného pracovníka s výnosy pracovníka
vysokoškolsky vzdělaného. Stejně jako i Becker ve svém modelu předpokládá standardní
délku studia - 5 let a to ve věku 19 až 23 let. Produktivní věk vysokoškolsky vzdělaného
člověka tedy začíná až v jeho 24 letech.
Náklady pro vysokoškolského studenta tvoří na jedné straně náklady spotřební a na druhé
náklady ušlé příležitosti.
Mezi spotřební vydání patří veškeré výdaje člověka, např. výdaje na potraviny a nápoje,
oblečení, bydlení, dopravu, kulturu, zdraví atd. Jediné, co se sem nezapočítává jsou daně
z příjmu, zdravotní a sociálního pojištění a pořízení nebo rekonstrukce bydlení. Průměrné

10
11

Rozvoj veřejných vysokých škol…
Mnohostranná analýza…, kap. 3 – Středoškolské a vysokoškolské vzdělání
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roční spotřební náklady v roce 2002 na osobu v součtu činí 80 396 Kč. Největší díl je
tvořen výdaji na základní potraviny a bydlení.
Pro výpočet nákladů ušlé příležitosti nejdříve pomocí logistické regrese odhaduje hrubou
mzdu středoškolsky vzdělaného pracovníka. Z hrubé mzdy pak odvozuje čistý roční příjem.
Pomocí lineární regrese určuje průměrné roční výdaje. Za pět let, podle tohoto výpočtu,
středoškolák ušetří celkem 39 872 Kč.
Věk
zaměstnance

Průměrná
Průměrná roční Průměrná roční Roční výdaje
měsíční mzda
mzda
čistá mzda
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

19
20
21
22
23

12 558
13 568
14 399
15 096
15 689

150 695
162 811
172 791
181 153
188 262

120 292
129 304
136 731
142 953
148 209

Čistý roční
příjem
(v Kč)

114 271
122 124
128 592
134 011
138 619

6 021
7 180
8 139
8 942
9 590

Čistý příjem za 5 let studia (v Kč):

39 872

Zdroj: Mnohostranná analýza…, tab. 3.2 a 3.3

K nákladům ušlé příležitosti tedy ještě přičteme spotřební náklady za každý rok studia,
5 * 80 396 Kč = 401 980 Kč, a získáme celkové průměrné náklady na vysokoškolské
studium: 441 852 Kč.
Ze statistických dat o průměrné měsíční hrubé mzdě jednotlivých věkových skupin dále
odvodila průměrné čisté příjmy pro jednotlivé věkové skupiny vysokoškolsky a
středoškolsky vzdělaných pracovníků. Po odečtení průměrných ročních výdajů, určených
pomocí lineární regrese, mohla porovnat jejich rozdíly a po sečtení určit čistý zisk.
Průměrná hrubá mzda (v Kč)
Věk
zaměstnance Středoškolské Vysokoškolské
vzdělání
vzdělání
do 19 let
od 20 do 24 let
od 25 do 29 let
od 23 do 34 let
od 35 do 39 let
od 40 do 44 let
od 45 do 49 let
od 50 do 54 let
od 55 do 59 let
od 60 do 64 let
od 65 a více let

11 800
15 094
18 497
18 998
18 877
19 141
19 708
20 053
20 835
22 278
15 181

Zdroj: Mnohostranná analýza…, tab. 3.4
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17 627
25 762
34 955
36 210
35 526
36 858
37 056
35 630
35 869
29 216

Návratnost pak uvažovala pro tři různé způsoby financování studia. První možnost, u nás
velice obvyklá, je forma nenávratné půjčky. Jde o situaci, kdy nejčastěji rodiče platí
studium a nepožadují následné splácení. V tomto případě se již první rok po ukončení
studia čistý příjem vysokoškolsky vzdělaného pracovníka dostává nad čistý příjem
pracovníka jen se středoškolským vzděláním. Tento fakt je ale částečně způsoben
nadhodnocením mzdy po ukončení vysoké školy kvůli použitému modelu odhadu.
Druhá alternativa je použití bezúročné půjčky. Mohlo by se jednat například o půjčku od
rodičů nebo prarodičů. Zde se součet čistých příjmů vysokoškoláka vyrovná se
středoškolákem 6 let po ukončení studia, tedy v 29 letech.
Pokud by bylo nutné financovat vysokoškolské studium pomocí klasické úročené půjčky,
prodlužuje se tento horizont značně. Výpočet zde vychází z reálné situace té doby. Úroková
sazba je stanovena jako průměr úrokových sazeb Komerční Banky a České Spořitelny, tj.
8,5 %. Úvěr je poskytnut vždy na počátku školního roku ve výši 80 396 Kč po celou dobu
studia a jeho splácení je odloženo o pět let, tedy na dobu ukončení studia. Úroky za tuto
dobu tvoří 134 888 Kč a celková dlužná částka dosahuje výše 516 868 Kč.
Zde už závisí na formě splácení úvěru. Vzhledem k tomu, že se příjem vysokoškoláka bude
v průběhu času nejspíše zvyšovat, je možné uvažovat nad nějakou netradiční formou
rozložení splátek v čase. Výše splátek a s tím související doba nutná ke splácení dluhu
samozřejmě značně ovlivňuje dobu, kdy se součet čistých příjmů vysokoškoláka vyrovná
čistému příjmu středoškoláka. V případě splácení po dobu 10 let to bude ve věku 37 let.
Pokud si člověk rozloží splátky na dobu 20 let dosáhne hranice vyrovnání čistých příjmů v
35 až 36 letech, podle toho, zvolil-li rovnoměrné nebo nestálé splátky. V případě splácení
po dobu 30 let se při nestejných splátkách může čistý příjem vyrovnat již v 33 letech.
Pokud se podíváme na míru výnosnosti, kdy jako vložený kapitál vezmeme půjčku včetně
úroků a jako výnosy čisté příjmy, pak se bude pohybovat mezi 9,37 % a 9,71 %.
Rozdíl čistých příjmů oproti středoškolákům tvoří pro případ nesplatné půjčky 500 tis. Kč
ve věku 30 let a 1,5 mil. Kč ve věku 40 let. V případě, kdy si student musel brát standardní
půjčku, zmíněnou dříve, je rozdíl čistých příjmů v 30 letech ještě záporný, ale ve věku 40
let činí již 198 tis. až 390 tis. Kč v závislosti na době splácení.
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3.2. Finanční návratnost pro stát 12

Nyní bych se rád podíval na výnosnost vysokoškolského studia z pohledu státu. V České
Republice jsou všechny státní vysoké školy financovány skrze Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.13 Náklady na jednotlivé obory se značně liší, ale pro tento účel je
zde použita průměrná dotace na studenta. Ta v roce 2002 činila celkem 86 700 Kč.14 K této
částce je nutné ještě přičíst odvody na zdravotní pojištění, které za studenta platí stát. Ty
činily 9 240 Kč na rok. Celkové náklady na studenta a rok tedy byly 95 940 Kč.
Státní dotace školy dostávají na počátku každého školního roku. Pokud budeme uvažovat
zjednodušující případ bez diskontní sazby, to znamená, že celkové náklady činí pouze
součet pěti ročních příspěvků, představuje průměrné pětileté studium pro stát celkové
náklady ve výši 479 700 Kč. V případě, kdybychom počítali, že dluh nabíhá postupně
během studia a počítali jsme úrokovou míru ve výši diskontní sazby České národní banky
pro rok 2002, 3,5 %, činila by výše dluhu na konci pětiletého období 645 765 Kč.
Oproti nákladům bude pro stát vystupovat rozdíl v příjmech na daních z příjmu a jiných
odvodech

z příjmů

vysokoškoláka

a

středoškolsky

vzdělaného

pracujícího.15

K počátečnímu dluhu vysokoškoláka musíme ještě přičíst ušlé příjmy státu z daní a
odvodů, které by v době svého vysokoškolského studia odváděl, kdyby již pracoval pouze
se středoškolským vzděláním. Jeho závazek vůči státu se rovná
479 700 Kč + 102 061 Kč = 581 761 Kč.
Státu se tímto způsobem jeho investice do vysokoškolského vzdělání splatí po necelých
17 letech po studentově ukončení vysoké školy, tzn. v jeho 40-ti letech. Vnitřní míra
výnosnosti této investice je 5,43 %.
Pokud se do výpočtu celkové dlužné částky zahrne skutečnost, že dluh nabývá průběžně
během studia, ale s jeho splácením student začíná až po ukončení školy, nabývá výše dluhu
v závislosti na uvažované úrokové míře. Při úrokové míře ve výši 3,5 % 16 se výše dluhu po
ukončení studia vyšplhala na 645 175 Kč a doba návratnosti od ukončení studia se

12

Mnohostranná analýza…, kap. 4. - Pohled státu na vysokoškolské studium
Blíže způsob financování popíšu v kapitole 4.2.
14
Vedle nákladů na vzdělávací činnost a ubytování a stravování jsou zde zahrnuty i náklady na výzkum a
vývoj a reprodukci majetku.
15
Z jiných odvodů sem bude patřit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odváděným jak zaměstnancem
tak i zaměstnavatelem. Zdravotní a důchodové pojištění hradí budoucí výdaje státu na člověka v závislosti na
jeho příjmu, proto nebudou uvažovány.
16
Diskontní sazba ČNB, na počátku roku 2002.
13
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prodloužila na 29 let. Věk, ve kterém vysokoškolsky vzdělaný pracovník splatí svůj
závazek vůči státu, se posunul na 52 let.
Zajímavé je i srovnání investice státu do vysokoškolského vzdělání s jinými investicemi.
Zde se jako alternativní investice uvádí netermínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,932 %.17
Nejprve budeme zase uvažovat jednodušší případ, kdy dluh vznikne až po ukončení studia.
V tomto případě by stát částku, jinak vynaloženou na financování vysokoškolského studia,
tzn. 581 761 Kč, uložil po dobu ekonomické aktivity středoškolsky vzdělaného člověka (na
40 let) na účet s námi uvažovanou úrokovou sazbou 3,932 %. Ta by po 40-ti letech vynesla
sumu 2 720 929 Kč.
V případě pokud by stát původní částkou financoval vysokoškolské studium, mohl by
rozdíly na daních a poplatcích ukládat průběžně na účet se shodnou úrokovou mírou. Na
konci by zůstatek na účtu činil 3 546 146 Kč, což je zhruba 1,3krát víc.
Pokud opět budeme uvažovat, že dluh vzniká postupně a celková dlužná částka po
skončení studia je tudíž vyšší, zůstává investice do vysokoškolského vzdělání stále ještě
1,16krát výnosnější.

Vedle zajímavé výnosnosti díky zvýšenému příjmu z daní přináší vysokoškolské vzdělání i
mnoho jiných pozitiv. Podle studie OECD, o úloze lidského a sociálního kapitálu, přináší
zvýšení průměrného počtu let řádného vzdělávání o jeden rok zvýšení ekonomické
výkonnosti na hlavu dokonce o 6 %.18 Výdaje spojené se sociální politikou také klesají
s rostoucí kvalitou vzdělání obyvatelstva. Lidé s vysokoškolským vzděláním jsou mnohem
flexibilnější a schopnější prosadit se na trhu práce a znamenají tudíž menší finanční zátěž
v oblasti výdajů státu na otázku nezaměstnanosti.
Spolu se Sametovou revolucí došlo i k revoluci vnímání významnosti vysokoškolského
vzdělání. V rámci komunistické ideologie došlo k celkovému popření všech přirozených
společenských hodnot. Jako priorita byl brán dělnický původ a za ideál občana byli
považováni manuálně pracující. V roce 1988 se jeden rok studia na vysoké škole promítl
pouze v čtyřprocentním nárůstu průměru mzdy. V roce 1996 to už znamenalo nárůst o osm
procent.19 Nyní se pohybuje výnos z terciárního vzdělání u nás vysoce nad průměrem zemí

17

Průměr roční úrokové sazby z vkladů vládních institucí v roce 2002.
The Well-being of Nations: The role of human and social capital. OECD, 2001.
19
Poslanecký návrh zákona…
18
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OECD. Je to způsobeno tím, že vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou u nás zatím velice
„nedostatkovým zbožím“ a tudíž je jejich cena na trhu práce vyšší nežli ve vyspělých
ekonomikách. Tento fakt je však částečně kompenzován deformovaností státních platů.
Oblasti s nejvzdělanějšími, ale špatně placenými zaměstnanci, jako je lékařství a školství,
snižují svými platy celkový průměr. Po jejich odečtení by se jeden rok na vysoké škole
promítl ještě výrazněji v nárůstu mzdy.
Nejvíce se rozdíl v příjmech projevuje u čerstvých absolventů. Zatímco se průměrný
nástupní plat absolventa vysoké školy (23 až 27 let) ve státním sektoru pohybuje kolem
86 % průměrné mzdy, v soukromém sektoru je to již 143 % průměru. Stávají se dokonce i
takové absurdity, že mladí medici musí zpočátku platit, aby mohli vůbec v nemocnici
pracovat. S rostoucím věkem a hlavně praxí se mzda samozřejmě zvyšuje. U státních
zaměstnanců jde však o nárůst velice pozvolný. 106 % mezi 28-32 lety, 113 % ve věkové
skupině 33-37 let, zatímco v soukromém sektoru se mzda ve stejných skupinách pohybuje
již kolem 212 % respektive 216 % průměrné mzdy.
Poměr mezi průměrnou mzdou občana pouze se základním vzděláním a tím s vysokou
školou se za období 1988 až 1996 zvýšil z 1,48 na 2,37.20
Relativní příjmy jedinců s terciárním vzděláním
(25-64 let; v %)
(příjem jedince s úplným středním vzděláním = 100 %)
země
nižší terciární vyšší terciární terciární celkem
Dánsko
Itálie
Švédsko
Norsko
Austrálie
Kanada
Irsko
Norsko
Německo
Francie
Finsko
Velká Británie
Švýcarsko
Portugalsko
Česká Republika
USA
Maďarsko
Pramen: OECD

20

110

127
127

-

155
118
113
108
139
117
125
120
128
147
141
151
123
164

132
146
163
153
144
165
169
190
174
167
192
180
195
210
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124
127
131
135
136
136
138
144
145
150
153
159
159
178
179
186
210

4. České vysoké školství
4.1. Historický vývoj legislativy

Vysoké školství, stejně jako všechny ostatní oblasti ekonomiky, podléhalo tehdejšímu
systému centrálního plánování. Orgány stranické komise rozhodovaly o osnovách, počtu
studentů, rozdělení a zaměření jednotlivých škol i výzkumných projektech. Zasahovaly
dokonce i do přijímacího řízení, kdy jednu z nezbytných podmínek přijetí tvořila stranická
příslušnost rodiny a jakási „bezúhonnost“ širokého příbuzenstva (dědeček válečný pilot a
strýček v Americe netvořili nejlepší vizitku). I zařazování do pracovního procesu probíhalo
(za nejtužšího režimu) řízeně. Samozřejmě i finančně byly školy stoprocentně závislé na
státu.
Po roce 1989 začínají pronikat demokratické změny i do vysokého školství. Již v roce 1990
byl přijat nový zákon o vysokém školství.21 Ten „…vrátil zásadní rozhodovací práva a
svobody zpět do rukou vysoké školy, jejích zaměstnanců a studentů. Zákon položil důraz
na akademická práva a svobody jako důležité principy demokracie a pro oblast vysokého
školství nastínil demokracii v intencích samosprávy a autonomního rozhodování.“22
Omezil roli státu a akademickému senátu vrátil jeho rozhodovací pravomoce ohledně počtu
studentů, zaměření jednotlivých oborů, výzkumných programů a dalšího. Reprezentujícím
orgánem všech vysokých škol, určeným i pro kontakt s ministerstvem, byla ustanovena
Rada vysokých škol. Jako poradní orgán vlády byla vytvořena akreditační komise, která
měla hlídat kvalitu vysokých škol. I v oblasti finanční dostaly školy větší svobodu.
Ministerstvo školství začalo rozdělovat finanční prostředky školám a ty pak už měly
volnost v jejich distribuci a využití.
Zákon sice otevřel možnost pro vytvoření nižších (bakalářských) forem studia, ale tím, že
dále nepodpořil vznik neuniverzitních a soukromých vysokých škol, zachoval si systém
převážně unitární charakter. Soukromé vysoké školy sice nebyly prakticky omezovány ve
svém vzniku, ale tím, že neměly možnost získat akreditaci pro svoje studijní cykly a tudíž
vydávat diplomy uznané Ministerstvem školství, měly velký handicap.
Naproti tomu možnost vzniku regionálních vysokých škol s praktičtěji zaměřenými
studijními programy pomohl odčerpávat obrovský přetlak uchazečů z vysokoškolských
center (Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy).
21
22

Zákon č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, který nahradil zákon č. 39/1980 Sb.
Strukturální determinace růstu nerovností
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Další oblast, kterou se zákon nezabýval, tvořilo oddělení vědy a výzkumu. Oblast vědy
byla v komunistické režimu uměle oddělena od vysokých škol a koncentrována do
Akademie věd ČR. Tento fakt způsobil nízký nárůst postgraduálních studentů v první
polovině devadesátých let.23
Novela zákona z roku 199324 pak pouze doplňuje některé oblasti. Hlavně pak zakazuje
uzavírání pracovních poměrů vysokoškolských učitelů na dobu neurčitou. Standardní
úvazky jsou stanoveny na dobu dvou až pěti let. Pro prodloužení úvazku musel být nově
vypsán konkurz na dané místo.
I přes celkově pozitivní dopad zákona z roku 1990 se začínají již v roce 1994 projevovat
jeho stinné stránky, hlavně nedostatek financí. Vysoké školy musí čelit stále rostoucímu
počtu přihlášek a jejich rozpočty na to nestačí.
Kvůli stále se zhoršující finanční situaci většiny vysokých škol byl v roce 1994 skupinou
odborníků sestaven návrh reformy vysokoškolského financování, který vycházel z tzv.
australského modelu.25 I přes to, že jeho zadání pocházelo od Výboru pro vědu a vzdělání

Poslanecké sněmovny, nebyl nikdy předložen k diskusi jakožto návrh zákona. Mezi důvody
patřil zřejmě i velký odpor většiny rektorů vysokých škol, kteří se obávali, že pokud by stát
vybíral soukromé investice a pak je sám přerozděloval školám spolu se státními dotacemi,
pokusil by se postupně vyvázat ze svých vlastních závazků. Soukromé zdroje by pak pouze
vytlačily ty veřejné, celkové dotace by se ale nezvýšily.
V roce 1998 byl přijat nový školský zákon26, který dále rozšiřuje vysokoškolskou
autonomii, ale po finanční stránce nepřináší žádnou výraznější změnu. Vysokým školám
byl změněn právní status ze státní příspěvkové instituce na novou právnickou osobu –
veřejnou vysokou školu. Do jejich vlastnictví byl svěřen prozatím státní majetek. Navíc jim
bylo umožněno podílet se v mnohých výdělečných aktivitách, jako např. pořádat
konference poskytovat poradenství, uskutečňovat vydavatelskou činnost apod. Dvě hlavní
oblasti možného příjmu, tzn. školné a zisky z podílu v obchodních společnostech, však
nemohly být ze zákona využity.
Velký pokrok znamenalo právní uznání tzv. neuniverzitních vysokých škol (vyšších
odborných škol a soukromých vysokých škol). I přesto, že tyto instituce nečerpaly žádné
23

Vyšší vzdělání jen pro elitu?, str. 13
Zákon č 216/1993 Sb., o vysokých školách
25
Více o australském systému viz kapitola 5.3.2.
26
Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách
24
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státní dotace (ze zákona to ale není zakázáno), vzniklo od této doby již více než 168
vyšších odborných škol, jejichž počet studentů přesahuje 22 000

27

a 38 soukromých

vysokých škol 28 a pomalu zaplňují mezeru v této oblasti. Některé tyto instituce mají vedle
bakalářských studijních programů již akreditované i magisterské studijní programy a
splňují tím formální podmínku pro zařazení mezi školy univerzitního typu.
V roce 2001 vstoupila v platnost novela zákona o vysokém školství.29 Jejím hlavním
důsledkem bylo vytvoření předpokladu pro masovější přechod na tzv. binární systém.
Tento přechod proběhl na některých fakultách již dříve. Jde o rozdělení studia na dva
poměrně samostatné stupně, bakalářský a magisterský. Tento systém umožňuje studentům
lepší průchodnost mezi jednotlivými obory i v průběhu studia a to v mezinárodním
měřítku.30 Pro vysoké školy tento systém znamená možnost větší otevřenosti. Na
bakalářské studium je možno přijmout větší počet studentů a až magisterský cyklus
pojmout více specializovaně. Pro vysoké školy se tímto průměrné náklady na studenta
snižují.
Novela navíc umožňuje (s určitými omezením) kapitálové investice do obchodních
společností a soukromých společných podniků. Stát se společníkem veřejné obchodní
společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti bylo, z důvodu ochrany majetku
při případném neúspěchu, zakázáno.
Další bod se týkal zpřísnění postihů pro tzv. věčné studenty. Pokud si student prodloužil
standardní dobu studia o více než jeden školní rok byl povinen uhradit částku, blížící se
roční dotaci od státu. (Na Univerzitě Karlově se poplatky v roce 2005 pohybují od
16 000 Kč za rok na teologických fakultách až po 46 000 Kč na lékařských fakultách.)31
Dále tato novela umožnila studentům tzv. programu celoživotního vzdělání zapisovat si
akreditované předměty a, za určitých předem daných předpokladů, přejít k řádnému studiu
dovršenému získáním diplomu.32 Dovolil tak vysokým školám přijímat studenty nad
stanovené kvóty a od nich čerpat dodatečné finanční zdroje formou školného. I přes

27

http://www.spcr.cz/cz/grafy/102.htm
http://www.msmt.cz/Files/HTM/Adresar_sVS_web_101104a.htm
29
Zákon č. 147/2001 Sb., o vysokých školách
30
Jde o hlavní požadavek Boloňské deklarace z roku 1999. Druhý požadavek se týkal zavedení tzv.
kreditního systému, který mezinárodní a mezioborovou průchodnost ještě více usnadňuje.
31
www.cuni.cz/UK-435.html
32
Předešlý zákon tyto dvě formy studia striktně odděloval.
28
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nesouhlas některých rektorů, začaly mnohé fakulty tento systém využívat. Šlo převážně o
obory s velikým přetlakem uchazečů.33
4.2. Systém financování vysokého školství

Jak jsem již uváděl, dříve financování vysokých škol korespondovalo s jejich celkově
omezenou autonomií. Školy měly centrálně sestavený rozpočet, kde bylo přesně dané na
jaké položky jsou ty které peníze určeny. Tento způsob znamenal postupné odtržení
finančních zdrojů od reálných potřeb škol a zamezoval vývoji celého vysokého školství.34
Dnešní systém státního financování je dělen na investiční a neinvestiční dotace.
Neinvestiční část slouží k pokrytí vzdělávací činnosti vysoké školy. Celkovou neinvestiční
dotaci od státu získáme vynásobením normativního počtu studentů veřejné vysoké školy a
základního normativu studijního programu. Do výpočtu se započítává tzv. propadovost
studentů (procento studentů, kteří ukončí studium po prvním ročníku školy) a je korigován

koeficientem povoleného nárůstu studentů. Dále se zahrnuje finanční náročnost studijního
programu. Ta se dělí do šesti skupin. Základní normativ má koeficient 1, nejvyšší
koeficient ekonomické náročnosti má hodnotu 3,5.
V praxi je základní normativ částka v korunách, která vznikne podílem finančních
prostředků vyčleněných z rozpočtu a počtu studentů všech veřejných vysokých škol
s výjimkou veřejných vysokých škol uměleckých.35
Normativ, základní jednotka při rozdělování finančních prostředků, je tedy v první řadě
závislý na celkovém rozpočtu vymezeným vládou na oblast vysokého školství. Měl by
pokrýt:
•

provozní náklady – tzn. mzdové náklady (spolu se sociálním a zdravotním
pojištěním), režijní náklady (provoz učeben, rektorátu a obslužných pracovišť) a
specifické provozní náklady apod.,

•

instrumentální náklady – tzn. náklady na materiální a materiálové vybavení, odpisy
strojů, zařízení, počítačů a software apod.,

•

náklady nutné pro rozvoj daného studijního programu.36

33

I když tento systém obsahuje značný sociálně-diskriminační efekt (Školné se zde pohybuje ve výši státního
normativu, tzn. průměrně 30.000 Kč ročně.), snižuje na druhé straně předpoklady pro korupční chování,
běžné na těchto prestižních oborech.
34
Školství v pohybu…, str. 102
35
Rozvoj veřejných vysokých škol…
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Vývoj nominálního a reálného základního normativu i)
35 000 Kč
29 203 Kč

27 620 Kč

30 000 Kč
25 824 Kč

24 704 Kč
28 148 Kč
26 141 Kč

24 623 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč

23 300 Kč
16 481 Kč

16 921 Kč

18 654 Kč

15 000 Kč 16 921 Kč

13 835 Kč

13 127 Kč

16 179 Kč

15 377 Kč

14 101 Kč

10 000 Kč

30 079 Kč
27 620 Kč

14 649 Kč

13 724 Kč
14 122 Kč

13 214 Kč

5 000 Kč
0 Kč
1992

1993

1994

1995

1996

1997

nominální základní normativ

1998

1999

2000

2001

2002

2003

reálný základní normativ i)

i)

Zdroj: MŠMT v cenách z roku 1992

Pokud se podíváme na vývoj základního normativu v celé existenci tohoto systému,
zjistíme, že jediné výrazné navýšení proběhlo v roce 1994 z původních 16 921 Kč na
24 623 Kč. Od té doby již nárůst probíhá velmi pozvolně. Ještě v roce 1998 se pohyboval
téměř na úrovni roku 1994. Pro rok 2003 vyšel základní normativ na 30 079 Kč.
Pokud ale do vývoje základního normativu zahrneme vývoj inflace v této době, zjistíme, že
výše základního normativu vzrostla za jedenáct let o 78 %, zatímco kumulovaná inflace za
stejné období tvořila 113 %.37 Reálný základní normativ se tedy snížil na 14 122 Kč.38
4.3. Potíže dnešního vysokého školství
4.3.1. Nedostatek financí

Podle výzkumu provedeného ve spolupráci MŠMT a pracovníků vysokých škol,39
vycházejícího z instrumentální a provozní náročnosti studia, vyplývá, že dnešní výše
normativu umožňuje sice školám „přežít“, ale nedává jim prostor pro rozvoj. Navíc tím, že
celková dotace se odvíjí od počtu studentů, zvýhodňuje „masové“ studijní programy.
Dalším nezdravým dopadem nedostatku finančních prostředků na vzdělávací činnost je

36

Rozvoj veřejných vysokých škol…
Český statistický úřad
38
v cenách z roku 1992
39
Rozvoj veřejných vysokých škol…
37
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přelévání financí původně určených k pokrytí jiných oblastí (vědy a výzkumu,
technologických projektů apod.) do vzdělávací oblasti. To může zapříčinit nízkou míru
konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.
Dalším nedostatkem dnešního normativního způsobu financování je nedostatečné finanční
rozlišení tří existujících stupňů vzdělání. To souvisí s obecným chápáním těchto tří
studijních programů. Bakalářský cyklus má být hromadný, spíše prakticky zaměřený. Zde
se nejlépe dají využít úspory z rozsahu. Mezi základní požadavky patří velké, moderně
vybavené posluchárny, dobře vybavené knihovny, počítačová učebna s kvalitním
připojením na internet. Učitelé musí mít k dispozici pracovny a zázemí pro výkon svého
povolání (hlavně odpovídající platy). Až na výjimky (medicína a experimentální obory)
jsou nároky na bakalářské studijní programy obdobné.
Magisterské studijní programy jsou již výběrové a i styl výuky musí být individuálnější.
Pro elity pak slouží doktorandské studium. To je zákonitě i finančně nejnáročnější.
Dnešní systém však takovéto členění nezohledňuje. Normativ se dělí jen podle studijního
oboru a nerozlišuje mezi bakalářským, magisterským a doktorandským studijním
programem.
Jako výsledek tohoto projektu zazněl požadavek na zvýšení stávajícího základního
normativu pro bakalářské cykly minimálně o 35 % na částku okolo 39 000 Kč a ještě
výrazněji podpořit magisterské a obzvláště doktorandské studijní programy až na
59 000 Kč. To znamená zvýšit finanční podporu magisterských a doktorandských
programů a to v poměru Bc : Mgr : PhD - 1 : 1,1 : 1,5.
Vedle normativního způsobu financování projekt doporučuje zavést systém bonusového
financování. Ten by měl zohledňovat kvalitu výuky a vědeckou a výzkumnou
angažovanost. Fakulty by se měly hierarchicky rozdělit na výzkumné a čistě výukové.
Dalším ukazatelem kvality by se měla stát poptávka po studiu vyjádřená počtem přihlášek.
V některých velmi „přetlakových“ oborech by měl být povolen i vyšší, nežli
desetiprocentní, růst nově přijatých.
4.3.2. Špatný výběr studentů - výběr studentů podle sociálního původu

Dle ideálu moderní demokratické společnosti má být zajištěna rovnost přístupu
k základním občanským právům všem občanů bez ohledu na jejich sociální původ. Hlavní
oblastí, kde je rovnost nutnou podmínkou nejenom ke spravedlnosti, ale i k udržitelnému
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růstu společnosti, je vzdělání. Terciární vzdělání není ani zdaleka volným statkem, aby ho
mohl využívat každý. Veřejností je intuitivně přijímána ta nejefektivnější možnost, umožnit
studium nejschopnějším s nejlepšími předpoklady pro danou oblast.
Tento požadavek je mimo jiné zakotven i v naší ústavě: "Občané mají právo na bezplatné
vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti
též na vysokých školách."40
Na vysokou školu je přijat jen zhruba každý druhý uchazeč. Zvláště pak na některých
oborech se velká část studentů po přijímacím řízení dozví z výsledků: „Nepřijat
z kapacitních důvodů.“ U mnohých humanitních oborů poměr uchazečů na jedno volné
studijní místo přesahuje 10:1. To mnohé studenty vede k volbě alternativních řešení, kdy
raději zvolí obor, kde jsou šance na přijetí vyšší, ale o které nemají takové zájem. Podle
některých průzkumů až třetina studentů nestuduje obor, který by si přála studovat.41

Fakulty:
převis poptávky
Převis poptávky = počet přihlášek / počet přijatých
Právnické fakulty
11,4
Humanitní a společenskovědní fakulty
6,4
Lékařské fakulty
4,1
Technické fakulty (kromě architektury)
2,1
Ostatní fakulty
5,6
Celkem
5,2
Zdroj: Vyšší vzdělání jen pro elitu?, str. 44

40
41

Listina základních práv a svobod, Článek 33, odst. 2.
Proč tak těžko…?, str. 30
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Mnozí autoři se zamýšlejí nad efektivností a zároveň i spravedlností dnešního klíče
k výběru studentů.42 Z průzkumů vyplývá, že přijímací řízení na některých oborech nepříliš
odpovídají obecným předpokladům pro studium. Následující tabulka ukazuje souvislost
mezi výsledky obecně studijních předpokladů a výsledky u přijímacího řízení na vysokou
školu. Je patrné, že u dnešních nejžádanějších oborů, se výsledky rozcházejí nejvíce.43
Zaměření fakulty
Technické
Přírodovědní
Lékařské
Pedagogické
Ekonomické
Společenskovědní
Právnické

Shoda výsledků testu obecných studijních
předpokladů a úspěšnosti v přijímacím řízení
78 %
66 %
65 %
53 %
47 %
38 %
35 %

Zdroj: Sonda maturant a Sonda uchazeč, 1998-1999, (převzato z Poslanecký návrh zákona…)

Pokud naše vysoké školy nevybírají své studenty podle studijních předpokladů, jaká
hlediska hrají roli?
Fakt, že největší procento přijatých na vysokou školu pochází z gymnázií (hlavně pak těch
víceletých) není nikterak zarážející. Volba gymnázia znamená, že člověk chce v budoucnu
pokračovat ve studiu i na vysoké škole. Gymnázia shromažďují povětšinou nadané děti se
stejnými aspiracemi. Velká část gymnaziální výuky je zaměřena na přípravu k přijímacím
řízení na vysoké školy a to se samozřejmě projeví ve větší úspěšnosti.
Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na VŠ podle typu ukončené střední školy
gymnázium
víceleté

gymnázium
čtyřleté

Střední
odborné školy

Střední
odborné učiliště

Celkem

72 %

61 %

38 %

37 %

49 %

Zdroj: Sonda Uchazeč 1998, (převzato z Vyšší vzdělání jen pro elitu?, str. 46)

Pokud k tomu přidáme fakt, že děti z víceletých gymnázií mají zdaleka nejvyšší aspirace ke
studiu vysoké školy (92 % oproti průměru 58 %)44, vychází nám, že rozhodnutí o
budoucnosti člověka v otázce vysokoškolského vzdělání do značné míry probíhá již
42

Vyšší vzdělání jen pro elitu?, kap. Skryté stránky přijímacího řízení na vysoké školy
Vyvstává samozřejmě otázka, jestli nejsou „obecné“ studijní předpoklady zaměřeny příliš na matematické a
přírodovědecké znalosti uchazečů. A zdali tedy není poptávka spíše po „specifických“ studijních
předpokladech. Neobjevil jsem sice žádné statistické výzkumy, ale osobně se domnívám, že možnost
sestavení kvalitního výběrového řízení roste s počtem uchazečů až do stádia, kdy počet „vhodných“ uchazečů
překročí určitou mez. Jde o situaci, kdy ti úspěšní splňují veškeré relevantní podmínky, ale není možné je
všechny vybrat. Pak už musí být použito nějaké neobjektivní měřítko. Kde se tato hranice pohybuje, je však
těžké odhadovat.
44
Vyšší vzdělání jen pro elitu?, str. 42
43
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v patnácti letech volbou školy střední nebo ještě dříve při přechodu na víceleté gymnázium.
Co se týče věku první selekce patříme vedle Německa, Rakouska a Maďarska k zemím
s nejranější selekcí (okolo 11 let).45
Je zřejmé, že v tomto věku jsou to hlavně rodiče, kteří rozhodují o přechodu svého dítěte na
výběrové gymnázium. Jsou to ale především rodiče vysokoškolsky vzdělaní, kteří od svých
potomků požadují přechod na gymnázium s následným studiem vysoké školy.46
Pokud se vyčíslí pouze vedlejší náklady spojené se studiem na vysoké škole, ukáže se, že i
ty můžou být pro mnohé dostatečně omezující složkou. Nejobvyklejší varianta, jak tyto
náklady pokrýt, je podpora z rodiny.47
Měsíční náklady na studium na státní
vysoké škole (v Kč)
Doprava
1 000
Stravování
1 000
Pomůcky
200
Knihy
300
Ubytování (kolej)
1 500
Celkem
4 000
Pramen: MPSVČR (převzato z Poslanecký návrh zákona…)

Tyto skutečnosti mají za následek výrazné korelace mezi sociálním původem a možností
studia na vysoké škole. Navíc, pokud se dítě bohatých rodičů nedostane na státní vysokou
školu, má možnost jít studovat na školu soukromou. Náklady na takovéto studium jsou
však pro většinu lidí nepřekonatelně vysoké a poněvadž neexistuje žádná možnost
speciálně upravených půjček a dotací, projevuje se zde dále segregace bohatých a chudých.
Při srovnání se Spojenými státy, s rychle rostoucím vzdělávacím systémem, se
v posledních letech podstatně zvýšily šance na přijetí dětí z dělnických rodin a to z 22 % na
32 % a postupně se začíná přibližovat možnostem k studiu dětí vysokoškolsky vzdělaných
rodičů. (Ta poklesla z 69 % na 65 %.) Stejné tendence se projevují i v jiných státech.
Například Nizozemí, kde se vedle zvyšujících šancí na přijetí snižuje též závislost na
sociálním původu. Ve srovnání s Českou republikou, kde je růst vysokoškolských kapacit
45

Vyšší vzdělání jen pro elitu?, str. 66
Dále se určitě projeví vliv zděděných studijních předpokladů, respektive lepšího rodinného zázemí daného
uvážlivějším přístupem rodičů (mimoškolní aktivity, lepší výchova…)
47
Druhou nejobvyklejší variantu tvoří vedlejší přivýdělek. Ten ale není snadné sehnat. Jedna z hlavních
příčin, proč není studentská práce příliš vítaná, je vysoká finanční náročnost spojená s placením sociálních a
zdravotních odvodů. Po studentovi, který si chce nebo potřebuje přivydělat, je požadováno v podstatě dvojí
odvádění. Jednak za něj platí stát jako za studenta, ale současně i zaměstnavatel.
46
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mnohem nižší, se navíc projevuje i rozevírání propasti mezi procentem přijatých podle
dispozic rodiny. Vzrůst procenta přijatých dětí z dělnických rodin za poslední dvě generace
se u nás zvýšil jen nepatrně, ze 7 % na 10 %. Naproti tomu se šance na přijetí u dětí z rodin
odborníků zvýšila z 25 % na 39 %. Pravděpodobnost přijetí je pro ně tudíž čtyřnásobná
nežli u dětí z dělnických rodin. V Nizozemí je tato disproporce poloviční.48
Poměr šancí na získání vysokoškolského vzdělání podle
sociálního původu určeného sociální skupinou otce
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Pramen: Poslanecký návrh zákona…, graf 6

Řešení tohoto problému je velice obtížné. Ukazuje se, že jediná v praxi ozkoušená a účinná
cesta vede skrz otevírání studijních příležitostí pro širokou veřejnost.
Poměr šancí na získání vysokoškolského vzdělání v
jednotlivých zemích OECD v roce 2001
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48

Proč tak těžko…?, str. 27; Příčina této skutečnosti může spočívat v nedostatečných kapacitách terciárního
sektoru vzdělání. Pokud je jeho kapacita velmi nízká, je logické, že šanci bude mít spíš člověk ze vzdělané a
tudíž i bohaté rodiny. (O důvodech proč tomu tak je, jsem se zmiňoval již dříve.)
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4.3.3. Malý tlak na efektivitu vzdělání

Nízký tlak na výkonnost vysokých škol je zapříčiněn dvěma skutečnostmi. Školy
nepodléhají téměř žádnému tlaku ze strany konkurence a chybí jim tedy motivace využívat
optimálně stávajících možností a kapacit.49
Druhá, a zásadní potíž našeho školství, spočívá v naprosté absenci funkčních vazeb mezi
trhem práce a vzděláním. Naše vysoké školy nejsou hodnoceny podle uplatnitelnosti svých
absolventů. „Není pravda, že vzdělání má hodnotu, cenu či smysl samo o sobě. To získává
teprve jeho uplatněním, kdy jej jako takové někdo společensky uznává a využívá. Jinak jen
vychováváme nespokojené, frustrované intelektuály, kteří neseženou práci…“, řekl na
jedné konferenci o lidském kapitálu prezident Liberálního institutu, ing. Schwarz.50 A pan
Čechák dodal: „Kdo posoudí, co je vlastně potřeba z hlediska vzdělání a rekvalifikací?
Zjišťovali jsme to a získali různé odpovědi. Regionální koordinátoři jednoho profesního
svazu nám řekli – my chceme člověka šitého na míru. Naopak u velkých, převážně
zahraničních firem, nebo firem s rozhodující zahraniční účastí (Siemense či ve ŠkoděVolkswagen) požadují člověka flexibilního, schopného uvažovat, učit se, to konkrétní jej
naučí sami na své náklady. Na ministerstvu práce a sociálních věcí nám řekli, že např.
účetních je nadbytek, ale podívejte se do novin – kolik je zde inzerátů hledajících účetní,
ale i manažery, právníky apod.“51
Stát přerozděluje většinu dotací z peněz vybraných na daních na základě normativu. Tyto
tabulkové hodnoty ale v žádném případě nemohou zohlednit skutečnou kvalitu
jednotlivých institucí. Nehledě na platy kantorů, které ani vzdáleně neodpovídají jejich
významu a působí spíš demotivačně.
Terciární vzdělání

Průměrný evidenční počet Mzdy zaměstnanců celkem Průměrná měsíční mzda
zaměstnanců
(v tis. Kč)
(v Kč)

Zaměstnanci celkem

31 424

5 508 025

14 607

Pedagogičtí pracovníci

14 459

3 087 197

17 792

Vědečtí pracovníci VŠ
Nepedagogičtí
pracovníci

2 099

550 558

21 855

14 865

1 870 269

10 485

Zdroj: ÚIV, rok 2001

49

Není ovšem samozřejmě žádoucí zvyšovat kvantitu na úkor kvality. Záleží také na jednotlivých fakultách a
jejich schopnostech.
50
Lidský kapitál a investice do vzdělání, str. 32
51
Lidský kapitál a investice do vzdělání, str. 32-33
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4.4. Zahraniční srovnání

Celkové výdaje na terciární školství v České republice v roce 2001 tvořily 0,89 % HDP.52
Podle zveřejněných publikací OECD, Education at a Glance,53 se pohybovaly roční výdaje
na terciární vzdělání v zemích OECD v roce 2001 průměrně kolem 1,4 % HDP. Z toho
plyne, že naše výdaje tvoří asi dvě třetiny výdajů vyspělých států. Navíc se tento trend
nemění. Spíš posiluje.
Výdaje státu na terciární vzdělání v roce 2001 oproti roku 1995 v absolutních číslech sice
vzrostly o 27 %, ale poměr k HDP se snížil z 0,76 % na 0,7 %. Ze soukromých zdrojů u nás
do terciárního vzdělání přišlo pouze 0,12 % HDP. To činí jenom 13 % z celkových výdajů.
Oproti tomu v zemích OECD tvoří 0,34 % HDP soukromých výdajů skoro 25 % celkových
výdajů. Řadíme se tudíž někam na konec pelotonu a v mezinárodní hospodářské soutěži
nám to nedává příliš růžové vyhlídky do budoucnosti.
Ve srovnání se zeměmi, kde se na státních vysokých školách vybírá školné, je propast ještě
mnohem hlubší. Jejich celkové výdaje přesahují značně 2 % HDP (např. USA 2,72 % HDP
a Korea 2,75 % HDP).
To se samozřejmě musí projevit i na objemu služeb terciárního vzdělání. Pokud srovnáme
náš průměr očekávané délky studia na vysoké škole s průměrem OECD (2 roky) zjistíme,
že našich 1,8 roku nás řadí na samotný konec.54
4.5. Zahraniční doporučení

Doporučení, které dostáváme od OECD a od Světové banky jsou v zásadě shodné. Obě
mluví o nutnosti zvýšit celkové výdaje na terciární vzdělání vyjádřené jako podíl HDP a
zároveň nutnost zapojení soukromých zdrojů.
Světová banka v roce 1998 vydala zprávu, týkající se mimo jiné otázky rozvoje terciárního
vzdělání. Zmiňuje v ní přímou úměru mezi úrovní vzdělanosti ve společnosti a
hospodářskou prosperitou. Hlavní důraz klade na zvýšení možnosti studovat na vysoké
škole a snížení závislosti ekonomického zázemí a přístupu ke studiu. Uvádí zde tři
konkrétní kroky:

52

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/ - používal jsem ročenky Education at a Glance 2001 až 2004
54
Za námi se umístilo už jenom Slovensko, Turecko, Mexiko a kupodivu i Švícarsko.
53
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"(i) Zvýšit příjem studentů na existujících univerzitách a financovat ho ze školného,
přičemž se studentům nabídnou půjčky a omezená sociální stipendia. Náklady by mohly
zůstat nízké, neboť větší množství studentů by jen znamenalo intenzivnější využití
existujících zařízení včetně zaměstnanců vysokých škol.
(ii) Podpořit vznik nových škol terciárního stupně, hlavně soukromých a financovaných ze
školného. Aby se snížily náklady na rozjezd, mohly by tyto univerzity vznikat z dnešních
vyšších odborných škol.
(iii) Pokračovat v rozvoji vyšších odborných škol v závislosti na poptávce, financování
rovněž ze školného." 55
Podobně zní i doporučení OECD z roku 2001:
"Poptávka po vysokoškolském vzdělání vysoce převyšuje nabídku studijních míst, pro jejíž
růst lze ještě hodně udělat. Například lze zavést školné doplněné o studentské půjčky a
stipendijní programy pro ty, kteří to budou potřebovat. To by přineslo i dodatečné
rozpočtové zdroje pro růst kapacit a pomohlo racionalizovat tlak poptávky."56
„Plány na zvýšení výdajů v tomto sektoru o více než jedno procento HDP by se neměli
uskutečnit dříve, než se připraví konkrétní plány na zvýšení výstupu.“57
Doporučení obou mezinárodních institucí mají stejný základ. Liší se pouze v nastíněné
cestě. Světová banka vidí jako hlavní požadavek dále nezvyšovat mandatorní výdaje vlády
a doporučuje řešit školné pouze systémem půjček. OECD naproti tomu doporučuje zavést
současně systém podpor a stipendií, pro sociálně slabší.

55

Poslanecký návrh zákona…
Poslanecký návrh zákona…
57
Economic Survey of Czech Republic 2001, str. 7 (vlastní překlad)
56
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4.6. Hlavní důvody pro změnu financování vysokých škol

Finanční situace vysokých škol se nachází v kritickém stavu. Je to způsobné hlavně stále
rostoucím počtem studentů, který ale není vyvažován růstem státních příspěvků.
250 000
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Zdroj: UIV

I když se nominální výdaje do terciárního sektoru zvyšovaly ze 7,122 miliard v roce 1994
na 11,97 miliard v roce 2000,58 což představuje růst o zhruba 68 %, po odečtení inflace,
která v součtu za dané období dosáhla též 68 %,59 se reálné výdaje nezměnily. Hlavní
propad představují reálné výdaje na jednoho studenta. Ty klesly ze zhruba 54 000 Kč
z roku 1994 na 34 000 Kč v roce 2001 (v cenové hladině z roku 1994).60

58

www.uiv.cz/
www.czso.cz/
60
www.msmt.cz/
59
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Tento stav se samozřejmě neblaze projevuje ve stavu našeho vysokého školství. Pokud se
podíváme na srovnání se zeměmi OECD hlavně v oblastech podílu studentů v
oblasti terciárního vzdělání v příslušném věku vycházíme ve srovnání s průměrem OECD
i v přímém srovnání s našimi nejbližšími konkurenty zdaleka nejhůře.
Podíl studentů v populaci 20 až 24 let (2001)
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5. Model financování vysokého školství s využitím kapitálového trhu
Při hledání řešení ve formě změny způsobu financování vysokých škol by měl být brán
zřetel na tyto hlavní zásady:
1. Zvýšení procenta vysokoškolsky vzdělaných lidí, rozšířením stávajícího počtu
studijních míst. Přitom je nutné nezvyšovat sociální rozdíly v dostupnosti
terciárního vzdělání, naopak stávající bariéry ještě snížit.
2. Zefektivnění celého sektoru terciárního vzdělání, jednak racionalizací poptávky po
studiu ze strany studentů a na druhé straně větší motivací škol ke zkvalitnění
poskytovaného vzdělání a sledování a poskytování informací o úspěšnosti svých
absolventů na pracovním trhu.
Jeden z konceptů financování vysokého školství, který z těchto dvou podmínek vychází je
založen na využití funkce kapitálového trhu v oblasti investic do lidského kapitálu. Počítá
s vytvořením efektivní vazby mezi trhem vzdělání a trhem práce.
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5.1. Teorie kapitálového trhu
5.1.1. Funkce kapitálového trhu

Pokud se pokusíme rozdělit společnost na její základní jednotky dostaneme se až
na jednotlivým domácnostem. Ty mají dané rozpočtové omezení a určitou omezenou
množinu investičních příležitostí. Část rozpočtu spotřebují ve formě reprodukčních nákladů
(jídlo, bydlení, ošacení apod.) zbytek můžou investovat. Začnou pochopitelně u investic
s nejvyšší mírou zisku a budou pokračovat až po nejnižší. Tak by to fungovalo, pokud
bychom uvažovali domácnost, která může využívat pouze své vlastní investiční příležitosti.
Pokud by měla možnost investovat na kapitálovém trhu mohly by nastat dvě možné
situace. Buď by míra zisku její nejhorší uskutečněné investice byla vyšší než míra zisku na
kapitálovém trhu. (Tu můžeme považovat pro danou domácnost za konstantní – vliv
investic jedné domácnosti na ní nebude mít žádný vliv.) Pak by tato domácnost měla
možnost vypůjčit si na kapitálovém trhu prostředky pro uskutečnění vlastních výnosnějších
investic.
Ve druhé situaci by míra zisku na kapitálovém trhu převýšila míru výnosnosti její nejhorší
investice. Pak by ovšem daná domácnost mohla přesunout všechny své investice, které by
se nacházely pod úrovní ziskovosti kapitálového trhu, a investovat je právě na kapitálovém
trhu. Tím by si určitě polepšila.
Situace dlužníka:

Situace věřitele:

r*…míra výnosnosti na kapitálovém trhu (úroková míra) Plocha X… možný zisk
Yd… disponibilní důchod domácnosti

Křivka I-I… investiční příležitosti domácnosti

Zdroj: Ekonomie produktivní spotřeby str. 12

Tyto dvě situace můžeme považovat i za dvě samostatné domácnosti. Ta první má dobré
investiční příležitosti, ale chybí jí prostředky k uskutečnění. Ta druhá má velmi omezené
investiční příležitosti a své prostředky by tudíž ráda využila efektivnějším způsobem.
(Konkrétní množství peněz zde samozřejmě nehraje vůbec roli – druhá domácnost jich
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může mít v absolutních číslech méně nežli ta první). Pokud by druhá domácnost půjčila té
první část svých peněz (obecně samozřejmě všech finančních aktiv) a první je mohla
investovat, vznikl by přebytek a situace by se dostala do Pareto optima. Pak už by záleželo
pouze na vzájemné dohodě, jak by se přebytek rozdělil mezi obě domácnosti.
Jediná instituce, která takto funguje je kapitálový trh. Jedná se o jedinečnou ukázku
praktického uplatnění Smithovy neviditelné ruky trhu. Až díky kapitálovému trhu je možno
všechny zdroje efektivně alokovat a využít těch nejlepších investičních příležitostí.
Celkový důchod se díky němu dostává až na hranici produkčních možností.
Stejný průběh nastane i v obecnější rovině. Stačí si uvědomit, že jsou všechny ekonomické
subjekty vlastněny jednou či více domácnostmi a i ony sledují naprosto stejný cíl, tj.
maximalizovat svůj užitek (zisk).
5.1.2. Podmínky pro fungování kapitálového trhu

Pro dokonalé fungování kapitálového trhu je nutné, aby byly splněny následující
podmínky:61
•

Všechny investiční příležitosti budou moci být oceněny budoucími výnosy a
následně uspořádány podle mezní míry výnosnosti.

•

Všechny ekonomické subjekty se budou chovat racionálně a dle zásad homoeconomicus, tzn. budou maximalizovat svůj užitek (zisk).

•

Nebudou existovat žádné transakční náklady a nebude též žádné riziko.

•

Nebude existovat žádné omezení při vstupu kapitálu na trh a budou moci být
využity všechny investiční příležitosti.

Pro praktické využití není zapotřebí, aby kapitálový trh fungoval dokonale, ale aby byly
splněny podmínky, při kterých nebude docházet k deformacím jeho alokační schopnosti.
První a druhou podmínku nelze nijak ovlivnit. Vzhledem k tomu, že celá ekonomie
hlavního proudu je na těchto předpokladech postavena, můžeme je i my považovat za
splněné. Co se týče existence transakčních nákladů, ta, pokud nedosáhne prohibitivní
hranice, znamená sice určité omezení účinnosti, ale nevychýlí výstup rozdělení. Otázka
rizika je řešitelná, jak se později pokusím ukázat. Otázka vstupu kapitálu a využití
investičních příležitostí je v praxi nejobtížněji řešitelná a týká se spíše oblasti
administrativy.

61

Lidský kapitál a kapitálový trh - Obecné tendence vývoje kapitálového trhu
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5.2. Trh vzdělání aneb aplikace kapitálového trhu na terciární vzdělání

Tento model předpokládá vytvoření formy trhu v oblasti poskytování terciárního vzdělání.
Na straně poptávky zde bude vystupovat student a na straně nabídky stojí vysoká škola
poskytující vzdělání. Student bude za vzdělání platit formou školného. Školné bude tvořit
určitou poměrnou část nákladů, které škole poskytuje stát. Přesnou výši školného si bude
moci stanovovat samotná škola v určitém rozmezí. Školné by mělo záviset na ceně
vzdělání, reflektovat předpokládanou uplatnitelnost absolventů, jejich budoucí plat a
samozřejmě kvalitu poskytnutého vzdělání.
Je velmi důležité uvědomit si, že primárním účelem školného, podle mého názoru, není ani
tak jeho dodatečný finanční přínos pro vysoké školy a už vůbec nemá nahrazovat státní
zdroje. Jeho hlavním přínosem jsou informace o kvalitě a efektivitě jednotlivých vysokých
škol, které budou v jeho výši zahrnuty.62
Aby se zamezilo vzniku bariér při dostupnosti vysokého vzdělání pro sociálně slabší
studenty, předpokládá se vytvoření systému státem regulovaných půjček na školné.
Průměrný příjem vysokoškoláků se dlouhodobě pohybuje nad průměrem společnosti, je
tedy velký předpoklad, že by ze svých budoucích příjmů byl člověk schopen financovat
svoje nynější studium.63 Existuje zde ale určité riziko, že se příjem nebude vyvíjet dle
očekávání. Vzhledem k negativnímu přístupu k riziku většiny společnosti by zde působil
psychický blok, který by mohl činit nijak neregulovanou půjčku neakceptovatelnou.
Pokud by ale existoval systém zabezpečující člověku, že by byl ze splácení vyvázán
v případě špatné příjmové situace, mohl by být tento blok z větší části odbourán. Šlo by
tedy o půjčku, kde by povinnost splácet nastávala až v případě, kdy by absolvent přesáhl
svým příjmem určitou předem stanovenou hranici. (Například určitý násobek průměrné
mzdy.)
Dále se předpokládá, že by povinnost splácet byla omezena určitým procentem příjmu. Tím
způsobem by se dále omezil negativní dopad na situaci absolventů vysokých škol. Existuje
zde dokonce i možnost nepožadovat bezpodmínečné splacení plné výše dluhu, ale určit
fixní dobu, po kterou bude nutné platit dané procento z příjmu. Po tomto datu se závazek
zruší bez ohledu na konkrétní výši, kterou student splatil. Jedinec tedy zaplatí částku
62

Je taky zřejmé, že školné samo o sobě není schopno vše vyřešit. Je nutné dát školám větší svobodu
v rozhodování, vytvořit přímou souvislost mezi jejich výstupem a finančními zdroji a pak je vystavit
konkurenčnímu prostředí.
63
Stejně jako v kapitole 3.1., kde byla uvažována metoda klasické půjčky na spotřební náklady při studiu.
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úměrnou tomu, kolik mu studium „přineslo“. Tím se vytvoří jakýsi způsob pojištění, kdy
úspěšní jedinci budou vyrovnávat ztrátu neúspěšných kolegů.
Školy zde budou vystaveny silnému konkurenčnímu tlaku. Jejich příjmy budou přímo
závislé na uplatnění jejich absolventů a budou mít tudíž zájem o jejich co nejlepší
připravenost na požadavky zaměstnání. Prezentace svých výsledků ve formě úspěšnosti
absolventů, pro ně bude klíčové. Budou motivováni i při výběru nových studentů tak, aby
vybíraly skutečně ty nejvhodnější. Je tudíž předpoklad, že pro ty nadané a zároveň sociálně
slabší bude vytvořen systém školních stipendií a přídavků, který jim studium dále usnadní.
Studenti, na druhé straně, budou více motivováni jednak při výběru školy, ale i při
samotném studiu. Nebudou mít například zájem zbytečně si studium protahovat.
Otázka, kdo by takovou půjčku byl ochoten poskytnout je poměrně jednoduchá. Poněvadž
jde o relativně dlouhý investiční horizont, musely by to být instituce operující s dlouhými
penězi. Co se týče výnosnosti, šla by spočítat v závislosti na dlouhodobém průměru příjmů
dané skupiny studentů.64 Riziko se dá pokrýt dostatečně širokým a hlavně kvalitním
vzorkem studentů. Morálka splácení je zajištěna přímou závislostí na studentově příjmu.
Otázka zajištění splácení a poskytování pravdivých informací o výši příjmu by musela být
dostatečně legislativně zajištěna.
5.3. Praktické příklady

Podívejme se na některé již existující verze využití investičního financování vysokého
školství. V prvním případě jde o systém, který vyrostl naprosto samostatně bez jakékoli
další podpory z pozice státu. V druhém případě se naopak jedná o státní systém
zabezpečující celkovou situaci v zemi.
5.3.1. MyRichUncle 65
MyRichUncle je systém, který pomáhá studentům s financováním jejich vysokoškolského

studia. Byl založen v roce 1999 ve Spojených státech dvěma americkými ekonomy
indického původu, Vishal Gargem a Raza Khanem. Odstartován byl v roce 2001 na jedné
americké soukromé škole.

64

Jako aproximace můžou opět posloužit výsledky uvedené v kapitole 3.1., kde se výnosnost pohybuje nad
průměrem.
65
www.myrichuncle.com/
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V tomto systému je studentovi poskytnuta finanční částka potřebná k hrazení všech výdajů
spojených se studiem. Po absolvování školy platí po určitou dobu dohodnuté procento
z jejich platu (např. 3 % po dobu 10 či 15 let). Po skončení této periody se jejich závazek
ruší, bez ohledu na to, kolik reálně zaplatili. Nejde tudíž o skutečnou půjčku, která se úročí
a je jí nutné v plné míře splatit.
Konkrétní průběh je následující: Student, po úspěšných přijímacích zkouškách na vysokou
školu, požádá o částku potřebnou na studium. Uvažuje při tom skutečný rozdíl v nákladech,
který mu schází. Částka se dojednává až po obdržení stipendií, příspěvků apod.
Všechny požadavky jsou shromážděny a rozděleny podle škol a oborů studia. Pak jsou
nabídnuty investičním společnostem operujícími s dlouhými penězi. (tzn. doba splatnosti
10 – 15 let, př. pojišťovny, penzijní fondy…). Šanci na přijmutí mají pak hlavně ty
požadavky směřující na obory a školy, jejichž úspěchy v uplatnění absolventů jsou
nejvyšší.
Řeší se tím přístup nemajetných lidí ke špičkovému studiu. Navíc značně zvyšuje
soutěživost mezi jednotlivými školami. Absolvent je motivován vlastním příjmem
k optimálnímu nasazení při splácení a konkurence na straně investorů drží podmínky
splácení v mezích.
Nyní vznikají instituce podobné MyRichUncle, které se možná zasadí o masovější rozšíření
těchto možností.
5.3.2. Australský systém 66

Systém Higher Education Contribution Scheme (HECS) byl v Austrálii zaveden zákonem
v roce 1988. Systém požaduje po studentech podílet se na nákladech vyššího vzdělání.
Školné je vypočítáváno podle toho, kolik předmětů student navštěvuje (přepočteno pomocí
kreditového systému). Před rokem 1997 tvořilo plné využití studijních možností $2 830
ročně za všechny předměty. (upraveno podle indexu spotřebitelských cen - CPI). Pokud
student využil méně nebo více kreditů bylo školné dopočítáno.
Od roku 1997 jsou australští studenti povinni platit školné podle rozdílového systému
HECS. Školné je vypočítané podle jednotlivých předmětů, ne na obecném zaměření studia.
Jednotlivé studijní jednotky jsou rozděleny do tří okruhů (Bends) a výsledná cena je potom
vypočítána podle poměrného zastoupení těchto jednotek v studijním programu.
66

www.hecs.gov.au/
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Plné školné za celý školní rok 2004 za dané okruhy uvádí následující tabulka.
Okruh

Roční školné (v aus. $)

Okruh 1

3 768

Okruh 2

5 367

Okruh 3

6 283

Obor
umění, humanitní studia, sociální studia,
pedagogika
matematika, počítače, zemědělství,
architektura, stavebnictví, ekonomika
práva, medicína, veterina

Zdroj: http://www.hecs.gov.au/pubs/hecs2004/2.htm#2_1

Pokud student kurz nedokončí neztrácí tím povinnost platby. Jediná možnost je odhlásit se
z daného předmětu před oficiálně stanoveným datem.
Všichni studenti musí na začátku semestru vyplnit formulář platebních možností. Mohou si
vybrat jednu z následujících možností platby:
•

Plná platby předem

V tomto případě studenti své univerzitě do konce prvního týdne semestru zaplatí
celkovou částku. V tomto případě mohou uplatnit 25 % slevu.
•

Odložená platba

Student může požádat o odložení splácení. Musí škole poskytnout svoje daňové
číslo a v době, kdy překročí nezdanitelné minimum, stanovené vládou, začne se
splácením prostřednictvím daňového systému.
•

Částečná platba předem

Student se může rozhodnout splatit část svého dluhu předem (alespoň 500 $).
V tomto případě obdrží 25 % slevu na částku, kterou předem zaplatí. Zbylá suma
bude splácena později, stejně jako v předešlém případě.
Student má možnost kdykoli doplatit jednorázově zbylou část svého dluhu. V tomto
případě obdrží 15 % slevu. Jinak probíhá splácení v závislosti na příjmu absolventa. Do
výše statisticky nezdanitelného příjmu nemusí splácet vůbec nic. Procento odváděné škole
se pak zvyšuje s velikostí příjmu. Pro nejvyšší příjmovou skupinu tvoří odvody 6 %
z příjmu. Je splácena zaměstnavatelem, který si jí může odečíst z daní nebo absolventem,
pokud je samostatně výdělečně činný. Při závažných potížích při splácení je možné požádat
o odklad splácení. V případě smrti se dluh ruší.
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Splátka HECS pro příjem v rozsahu:
Procentní sazba odvodu
(ročně v aus. $)
z příjmu (v %):
Méně než 25 348
0,0
25 348 - 26 731
3,0
26 732 - 28 805
3,5
28 806 - 33 414
4,0
33 415 - 40 328
4,5
40 329 - 42 447
5,0
42 448 - 45 628
5,5
45 629 a více
6,0
Zdroj: http://www.hecs.gov.au/pubs/hecs2004/8.htm

Půjčka HECS není úročena, pouze pravidelně indexována k 1. červnu každého roku
indexem spotřebitelských cen tak, aby si zachovala svou reálnou hodnotu. V průběhu
splácení je možné dozvědět se přesné informace o stavu dluhu na daňovém úřadu.
Celý systém HECS platí pouze pro australské občany nebo občany Nového Zélandu, kteří
ale nemohou využít žádné slevy při splácení. Zahraniční studenti musí školné uhradit
v plné výši předem.
Jednotlivé školy poskytují řadu stipendií pro svoje studenty. Například univerzita
v Cambeře ročně rozdělí více než milion dolarů. Ty jsou rozdělovány studentům za
výborné výsledky při studiu, na výzkumné projekty a sociálně slabším studentů.67
Pro postgraduální studium nevýzkumného typu je určen program Postgraduate Education
Loans Scheme (PELS). Ten funguje obdobně jako HECS.68
5.4. Návrh změny zákona o vysokých školách v ČR (2001)

V roce 2001 neprošel sněmovnou poslanecký návrh novely zákona o změně ve financování
studia na vysoké škole podaný poslancem Petrem Matějů.69 Jeho cílem bylo zavedení
školného na českých veřejných vysokých školách a vytvoření systému půjček, který by
studentům umožnil splácení až podle budoucí příjmové situace. Pokusil jsem se o jeho
zkrácený přepis:
Na státních vysokých školách se bude platit školné. Jeho základ se bude vypočítávat ze
základu 25% příspěvků placených MŠTV ze státního rozpočtu v minulém školním roce.
Konkrétní částku si bude moci určit přímo škola a to v rozmezí od 0,5 do 1,5 násobku

67

http://www.canberra.edu.au/stuadmin/scholarships/sch_index.html
http://www.adelaide.edu.au
69
Poslanecký návrh zákona…
68
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základu. Toto rozpětí se bude postupně zvyšovat směrem nahoru až na dvojnásobek
základu. Školné se může lišit i na jednotlivých fakultách.
Bude se platit na každý semestr zvlášť a při přerušení bude jeho poměrná část vrácena
plátci. Při vyloučení tato část propadá škole. Při neplacení školného, může být se studentem
zahájeno disciplinární řízení.
Student se může na placení školného dohodnout s jiným subjektem, a škola bude povinna
tuto platbu akceptovat. Tato platba probíhá ve formě speciální půjčky na školné, uzavřené
vždy na jeden školní rok. Pokud studentovi nebude poskytnuta půjčka na školné a doloží to
nejméně dvěma potvrzeními, může požádat o odložení splácení školného. Škola kopii této
žádosti posílá na Správu odloženého školného. Student se musí každý školní rok pokoušet
získat půjčku na školné znova, pak až může požádat o odložení. Vždy je možné požádat o
odklad pouze na jedné vysoké škole. Škola pak se studentem sepíše smlouvu o splácení
školného. Ta má stanovenou podobu splátek, úroků a sankcí za neplacení.
5.4.1. Půjčka na školné

Půjčku na školné si student vyřídí s bankou dle příslušného zákona. Splácet jí začne i s
úroky až v době, kdy jeho hrubý měsíční příjem přesáhne průměrný měsíční plat stanovený
Českým statistickým úřadem. Výši svého příjmu musí doložit potvrzením od
zaměstnavatele nebo z daňového přiznání. Přesná výše měsíčních splátek se bude
pohybovat kolem jedné desetiny z hrubého měsíčního příjmu. Zbytek půjčky lze doplatit
kdykoli předem. Pokud příjem studenta klesne pod danou hranici může požádat o přerušení
splácení až do doby, kdy jeho příjem zase stoupne nad statistický průměr. Budou stanoveny
i sankce za neohlášení této skutečnosti.
Pokud banka se studentem uzavře půjčku na školné, bude muset za studenta hradit školné
v příslušných termínech. Tato oblast půjček bude podléhat zvláštním regulacím a státnímu
dohledu.
Dalším zákonem bude stanovena možnost speciálního spoření na studium. To by mělo mít
podobnou strukturu, jako dnešní stavební spoření.
5.4.2. Správa odloženého školného

Pod Ministerstvem školství bude zřízena zvláštní instituce zvaná Správa odloženého
školného.
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Její činností bude shromažďovat údaje o odloženém školném. To znamená evidence
studentů, kteří o ně požádali; zda-li o odložení nepožádali na více školách najednou;
vybírání splátek a vymáhání splácení v případě, že studenti nebudou splácet dobrovolně.
Bude moct ukládat pokuty v případě nesplácení.
Odložené školné se bude úročit 2,8 násobkem diskontní úrokové sazby vyhlášené centrální
bankou. Příjmy Správy budou převáděny na samostatný účet, členěný podle jednotlivých
škol. Těm pak bude jejich část vyplácena jednou za čtvrt roku.
Vznik této instituce garantuje, že finanční prostředky na školné obdrží skutečně každý, kdo
bude chtít. Dovolí ale bankám vybírat si své klienty s nižším rizikem neplacení a tudíž
poskytovat výhodnější podmínky půjček na školné.
5.5. Hlavní úskalí

Při takovéto reformě je nutné dát si pozor hlavně na tyto problematické oblasti. První
z nich je technické povahy. Zavedení školného musí provázet funkční systém půjček,
studentských podpor a stipendií, tak aby nevznikly další bariéry přijímání studentů podle
sociálního zázemí. Jak praxe tak teorie říkají, že tento systém není nedosažitelný.
Druhá otázka je závažnější a mnohem hůře řešitelná. Nedostatek financí ve vysokém
školství je dnes zcela patrný. Tlak na změnu podmínek je výrazný a širokou veřejností
podporovaný. Zapojením soukromých zdrojů do financování vysokého školství hrozí
postupná stagnace a vytlačování veřejných výdajů. To by mohlo mít neblahé důsledky a
pozitivní dopad reformy by se vytratily.
Další závažný problém osobně vidím v existenci oblastí, kde je pracovní trh stále ještě
značně degenerovaný a pracovní výkony nejsou dostatečně tržně ohodnoceny. Jde hlavně o
oblasti pedagogiky a zdravotnictví. Dále sem spadají také obory, jejichž společenská
návratnost je jen velice těžko odhadnutelná. Například některé humanitní obory, typu
filozofie, teologie apod., mají bezesporu kladný dopad na celkovou kulturní vyspělost
společnosti, ale z ekonomického hlediska jsou jen velice těžko ohodnotitelné. Pokud by se
systém školného zavedl pro všechny obory vysokého vzdělání, docházelo by k finančním
ztrátám pro obory, kde následná výnosnost není tak vysoká, i když výkon škol i přínos
absolventů může být vysoký.
Tyto disproporce by bylo nutné řešit další státní regulací. Například existuje možnost
vytipovat takové obory, jejichž společenská přínosnost je natolik vysoká, že ji trh
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dostatečně neohodnocuje nebo pro dané odvětví existují státem regulované mzdy,
popřípadě finanční náročnost studia je abnormálně vysoká, viz. např. medicínské nebo
některé technické obory, a pro tyto oblasti stanovit vyšší státní příspěvky. Jaký dopad by
ale měl lobbying škol, popřípadě vznik dalšího korupci podporujícího prostředí, si ale
nedovolím odhadovat.
Poslední potenciálně nebezpečná situace, podle mě, spočívá v možné diskriminaci skupin
(např. žen), jejichž výkonnost obecně není tak vysoká (např. kvůli mateřské dovolené) a
které by tudíž měly nižší pravděpodobnost získání lepší nabídky od soukromých investorů.

6. Financování školství v Evropě 70
V Evropě71 existují v zásadě dva modely. S účastí studentů na nákladech za terciální
vzdělání a model, kde veškeré náklady hradí stát. Model se spoluúčastí studentů v jakékoli
formě využívá 11 států - Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko,
Spojené Království, Island, Rakousko a Lichtenštejnsko, z toho sedm států používá formu
školného - Belgie, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Spojené Království, Španělsko a
Rakousko. Ve zbytku, to znamená v sedmi zemích (Dánsko, Řecko, Lucembursko, Finsko,
Švédsko, Norsko a Německo), nese veškeré náklady stát.
Školné a zápisné v evropských zemích za rok 2001
Stát
Belgie
Francie
Irsko

Typ platby
zápisné
zápisné
zápisné
Školné
Itálie
zápisné
regionální poplatky
Island
zápisné
Lichtenštejnsko
zápisné
Nizozemí
základní školné
institucionální školné
Portugalsko
školné
Rakousko
školné
Velká Británie
školné
Španělsko
zápisné
Školné
Pramen: Poslanecký návrh zákona…

70
71

Částka (v Kč)
4 600 – 21 700
3 750
6 000
74 000 – 138 600
5 000
2 050 – 3 400
3 000 – 8 500
33 800
38 600
38 600
9 400
24 000
39 900 – 149 000
40
13 000 – 20 700

Rozvoj veřejných vysokých škol…
Uvažuji zde pouze bývalé státy EU-15 + Norsko, Lichtenštejnsko a Island
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Ve srovnání se Spojenými státy jsou poplatky za vysokoškolské vzdělání na evropských
školách poměrně nízké. Ale i mezi evropskými státy se jejich výše liší. V zásadě platí, že
čím vyšší celkové poplatky, tím rozšířenější je systém podpor pro studenty.
V podstatě jde o systémy přerozdělování financí od státu a rodin studentů vysokým školám.
Vysoké školy přijímají finanční prostředky od samotných studentů a ne prostřednictví
byrokratického aparátu.
Na tomto místě se budu věnovat některým konkrétním zemím a jejich způsobu financování
vysokého školství.
6.1. Dánsko

Dánský systém vysokého školství je v mnohém podobný tomu našemu. Je do značné míry
regulován státem, i když od 80. let probíhá proces zvyšování autonomie škol. Existuje zde
okolo 110 vysokých škol. Ty se dělí podle typu na univerzity, poskytující bakalářské,
magisterské i postgraduální studium; odborné vysoké školy zaměřené na krátké (1-2 roky)
a bakalářské studijní programy v technických oborech, pedagogice, sociální pracích apod. a
akademie. Od roku 1977 existuje centrální systém regulace přijímání nových studentů. Ten
reguluje celkový počet přijímaných studentů pro celou školu a nikoli oborově. (Výjimku
tvoří medicína a pedagogika.)
Finanční prostředky čerpá dánské školství převážně ze státních zdrojů. Od 80. let zde
existuje systém odděleného financování vzdělávací činnosti od vědecké a výzkumné,
investiční a ostatní činnosti. Ty jsou stále financovány formou pravidelného navyšování.
Finance na vzdělávací činnost jsou závislé na počtu „aktivních“ studentů a rozdělovány
pomocí tzv. taxametru. Aktivní studenti se vypočítávají podle počtu jimi absolvovaných
předmětů, ale v praxi se jejich počet odhaduje podle počtu přijatých studentů, těch, kteří
předčasně ukončili studium a průměrné délky studia.72 Po provedení tohoto odhadu je
výsledek vynásoben jednotkovými náklady na studenta, které se liší podle oboru studia a
druhu studijního programu.
Na výzkumnou činnost dostávají dánské univerzity více finančních prostředků nežli na
výuku. Dělí se na dotace na základní výzkum (paušální částka, která se pravidelně zvyšuje)
a prostředky získané na konkrétní výzkumné projekty.
72

Nelze si tedy zlepšit rozpočet školy masovým přijetím studentů do prvního ročníku a následným
„prosetím“. Například v roce 1994 činil počet studentů na dánských univerzitách 95 200, ale počet aktivních
studentů pouze 64 000.
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Po více než patnáctileté zkušenosti s tímto typem financování vysokého školství v Dánsku
převládá pozitivní mínění. Věří se, že pomohl přesunout prostředky na obory, kde po nich
byla největší poptávka a zlepšit hospodárnost škol. Vedl ke zvýšení produktivity výuky.
(Počet studentů připadající na jednoho učitele se zvýšil za deset let asi o padesát procent)
Dánové si myslí, že to nebylo na úkor kvality.
Nyní se hlavní snaha zaměřuje na zavedení kvalitativních měřítek do principu financování.
Ministerstvo školství zřídilo nezávislé hodnotící středisko, které průběžně monitoruje
kvalitu vysokých škol. Vydává pravidelné zprávy o kvalitě vysokých škol, které mají
zájemcům o studium ulehčit výběr. Pokud je škola shledána méně kvalitní, ubude uchazečů
a její dotace se sníží.
Dále má být 5 % z dotací na základní výzkum rozdělováno podle kvality výzkumu. Další
pokus je uzavírání tzv. smluv o výkonnosti univerzit, v kterých si jednotlivé školy vytyčí
své cíle na čtyři roky dopředu. Tím by měly ovlivnit priority přerozdělování finančních
prostředků. Navíc mají podpořit vzájemný dialog univerzit a ministerstva školství.
Školné se nyní požaduje pouze po studentech večerního studia většinou tzv. otevřených
univerzit a o jeho zavádění na běžné školy se neuvažuje.

Od roku 1988 existuje systém podpor a půjček pro studenty. Každý „aktivní“ student73,
jehož příjem nepřekročil stanovenou hranici má nárok na státní příspěvek. Pokud student
nebydlí s rodiči, činí jeho maximální výše zhruba dvojnásobek částky, jako když bydlí.
Navíc každý „aktivní“ student může využít měsíčních půjček a to po dobu o dva roky delší
nežli je normální doba studia.74
6.2. Nizozemsko

Holandské vysoké školství se řídí zákonem z roku 1993. Ten vysokým školám zajistil
rozsáhlou autonomii v rámci legislativního rámce. Existuje zde 13 univerzit a 63 profesně
zaměřených vysokých škol, zvaných Hogescholen (HBO)75. Poskytují bakalářské a
magisterské studijní programy. HBO jsou zaměřeny převážně na výuku, ale stále více se
rozšiřuje jejich účast v aplikovaném výzkumu. Standardní délka studia trvá čtyři roky, u
přírodních a technických studií je to pět let. Absolventi HBO dostávají titul srovnatelný
s naším bakalářem a někdy mají možnost pokračovat ve studiu a dosáhnout titulu mistr.
73

Tzn. jestliže si neprodloužil studium více než o rok.
Úroky z těchto státních půjček se pohybují lehce pod tržní úrovní.
75
Obdoba německých Fachhochschulen a britských polytechnik.
74
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Tato nástavba trvá většinou jeden rok a je plně hrazena studentem. Skoro dvě třetiny
studentů studují HBO.
Počet studentů univerzit se od konce osmdesátých let zastavil a od roku 1993 začíná
pomalu klesat. Je to zřejmě dané demografickým trendem a změnou politiky podpory
studentů. Počet studentů HBO je poměrně stálý. Uchazeči o nizozemské vysokoškolské
studium mají velkou šanci na přijetí. Jen malé procento uchazečů se nedostane na zvolené
studium a uchází se o něj pomocí tzv. loterie.
Rozpočet holandských vysokých škol je tvořen jednak tzv. přísuny financí a také poplatky
za zkoušky a školným.
První přísun financí obsahuje rámcovou dotaci na výuku a vědu (pouze v případě univerzit)
a finance na konkrétní výdaje. (Například na podporu v nezaměstnanosti, kterou musí svým
zaměstnancům hradit samy školy.)
Druhý přísun financí je rozdělován Radou pro výzkumnou činnost na základě podaných
projektů univerzit. Hradí též mzdové náklady vědeckých pracovníků.
Třetí přísun financí souvisí se smluvní výukou a výzkumem pro soukromé podniky,
neziskové organizace, mezinárodní společnosti apod.
Zdroje příjmů univerzit a HBO (v %)
Zdroj příjmů
Univerzity HBO
Rámcové dotace a ostatní základní dotace
73
74
Školné
7
18
Dotace od rady pro výzkum
5
Smluvní výuka, smluvní výzkum
15
8
Celkem
100
100
Zdroj: Rozvoj veřejných vysokých škol…

Od roku 1994 patří holandským vysokým školám budovy a pozemky, které využívají.76 Od
roku 1995 musí veškeré výdaje s jejich údržbou a investiční činností hradit samotné vysoké
školy z rámcových dotací.77 Mohou se svým majetkem libovolně nakládat a působit na
kapitálovém trhu.
Metoda stanovování dotací na výuku a vědu se nazývá HOBEK, zkratka „financování
vysokého školství“ (hoger-onderwijsbekostiging). Ta stanovuje stejnou sazbu za jeden rok
řádného studia jako za získání diplomu. Studium se zde dělí na dvě kategorie. První,
76
77

Univerzity je dostaly bezplatně od státu. HBO si je musely nuceně odkoupit. (Dostaly na ně úvěr.)
Ty tvrdí, že jim stávající dotace pokryjí zhruba jen polovinu nutných výdajů.
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levnější, tvoří umělecké obory, humanitní vědy, práva, společenské vědy a jazyky. Druhou,
dražší, pak přírodní vědy, technické obory, zemědělství a medicína. Pokud celková dotace
na vysoké školy překročí rozpočet, je použit redukční koeficient. HOBEK je tedy systém
pouze distribuční a vysoká škola může získat vyšší základní dotace na výuku jen na úkor
jiných vysokých škol. Dotace na výzkum se přiděluje na tři oddělené oblasti. Vědeckou
činnost související s výukou, výzkum vedoucí k získání doktorského titulu a strategický
výzkum.
V rámci modelu HOBEK je jen asi 46 % dotací vázáno na počet studentů, ostatní finanční
prostředky jsou přidělovány paušálně s pravidelným navyšováním a s vybraným školným
nijak nesouvisí.
Na všech nizozemských vysokých školách se platí školné. Pokud mají studenti nárok na
studijní podporu platí státem určenou výši školného. Ta je buď zahrnuta ve státním
příspěvku nebo na ní dostanou půjčku. V opačném případě si mohou školy samy stanovit
výši školného, nesmí však být nižší nežli státní. V praxi ale školami určené školné příliš
nepřevyšuje minimum.
Všichni holandští studenti mají nárok na měsíční podporu, jejíž výše je závislá bydlí-li u
rodičů či nikoli. Navíc mají možnost vzít si od státu půjčku na studium. Pokud úspěšně
ukončí studium, mění se tato půjčka na dar. Jinak musí celou částku splatit. Studenti nemají
nárok na žádnou jinou formu nepřímé podpory kromě levnějšího jídla, příspěvků na knížky
a na studentský život.
V Nizozemí existuje jeden z prvních, výborně organizovaných systémů horizontálního
hodnocení vysokých škol.78 Pokud hodnocení potvrdí špatnou úroveň výuky nebo
výzkumu, může ministerstvo studijní obor uzavřít. Taková situace však zatím ještě
nenastala.
6.3. Velká Británie

Od roku 1992 se vysoké školy po celé Británii dělí na tak zvané staré univerzity a nové
univerzity (skotské centrální vzdělávací ústavy, polytechniky a bývalé polytechniky, vyšší
odborné školy) a existuje zde jednotná struktura vysokých škol. Celkem jde o 180 institucí.
Poskytují tři druhy studijních programů. Základní, tří nebo čtyřletý, zakončený

78

Horizontální hodnocení je tříděno podle oborů studia napříč školami.
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bakalářským diplomem. Druhý stupeň nabízí titul mistr a po tříleté vědecké činnosti je
možné dosáhnout doktorandského titulu.
Britské vysoké školy mají tři hlavní a od sebe oddělené zdroje finančních prostředků. První
je příspěvek od státu udělovaný skrze Radu pro financování vysokého školství. Tato,
největší část zdrojů, je do velké míry závislá na dotaci z minulého období. Závisí na počtu
studentů, nákladovosti jednotlivých studijních programů a různých příplatcích79. I zde
existuje systém hodnocení kvality a to jak horizontální tak vertikální80. Je zajišťován
Svazem univerzit a má přímý vliv na pozici při vyjednávání o výši dotací na výuku.
Dotace na výzkum jsou přidělovány podle objemu výzkumné činnosti vynásobeného
koeficientem kvality. Ten je určovaný vysokoškolskými pracovníky každých čtyři nebo pět
let. Pohybuje se od jedné do pěti hvězdiček a nízké skóre znamená žádné dotace.
Výdaje na vysoké školství od roku 1989 do roku 1994 stále rostly, ale vzhledem k více než
50 % nárůstu studentů v tomto období se příspěvky na jednoho studenta snížili o 30 %.
Vysoké školy již delší dobu upozorňovaly na tíživou finanční situaci. Britská vláda vyšla z
rozsáhlé studie o budoucím vývoji vysokoškolského vzdělání. Jediná reálná šance na
získání dodatečných finančních prostředků, podle ní, spočívala u samotných studentů a
jejich rodin. Výsledkem bylo zavedení požadavku na studenty platit školné ve výši
maximálně 1 000 liber na rok.81 Před tímto rokem za britské studenty platily školné místní
školské úřady.82 I tento krok ale nepomohl vyřešit situaci. Nyní se plánuje zvýšení
školného až na 3 000 liber ročně s možností splácet až po absolvování školy.
Studenti mají k dispozici velkou škálu finančních podpor v závislosti na finanční situaci
jejich rodičů (pokud u nich bydlí). Navíc je možné čerpat studentské půjčky.
Příjmy z ostatních aktivit mohou vysoké školy získat přijetím studentů nad určený rámec
stanovený radou pro financování vysokých škol. Na tyto studenty nedostávají příspěvky,
ale mohou po nich požadovat školné v plné výši nákladů na studium. Na výzkum mohou
získat prostředky od soukromých firem nebo různých nevládních organizací. Poměrně
významnou položku tvoří dary, např. ve formě investic.

79

Například jde o příplatek za Londýn, za malý počet studentů nebo za staré a historické budovy.
Ten posuzuje stav celé vysoké školy.
81
Dnes je to částka 1 125 liber ročně.
82
Šlo o sumu až 4 985 liber za rok.
80
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6.4. Německo

Německé vysoké školství je značně závislé na politice jednotlivých spolkových zemí.
Navíc podléhá poměrně vysoké přímé kontrole státu.
Existují zde vedle sebe univerzity (Wissenschaftliche Hochschulen) a školy zaměřené na
vybrané profese (Fachhochschulen). Ty mají přinášet praktickou výuku83 a jen
v omezeném měřítku provádějí aplikovaný výzkum. Délka jejich studia je zpravidla kratší
(čtyři roky). Studuje zde zhruba čtvrtina všech studentů a svým objemem patří zpravidla
mezi ty menší.
Rozpočet pro vysoké školy je stanovován rozpočtovými a účetními předpisy jednotlivých
spolkových zemí. Platí zde následující pravidla: Všechny finance jsou účelové. Školy
dostanou prostředky s rozdělením na jednotlivé fakulty i katedry. Nerozdělují se dotace na
výuku a výzkum. Pokud nejsou tyto prostředky využity během daného rozpočtového
období nemohou být převedeny do dalšího. Jednotlivé položky rozpočtu jsou stanoveny
před finančním rokem. Prostředky na mzdy jsou vázány na konkrétní počty zaměstnanců a
nemohou být nikterak převáděny. Výše dotací není příliš vázána na počty studentů a
vychází z velké části ze situace minulého finančního roku.
Co se týče budov, mají německé vysoké školy povinnost hradit pouze provozní náklady.
Výstavbu a údržbu mají na starost zemské úřady.
V posledních letech probíhají v jednotlivých spolkových zemích pokusy o poskytnutí větší
samostatnosti vysokým školám. Jde hlavně o přidělování rámcových dotací, které mohou
být použity podle rozhodnutí vysoké školy. Jsou převážně vázány na počet úspěšných
studentů, doktorandů a počet výzkumných projektů. Mzdové prostředky jsou však stále
pevně vázány na počet zaměstnanců.
Na výzkumnou aktivitu dostávají německé školy relativně velkou část prostředků ze
soukromých zdrojů.
V německé ústavě je zakotveno právo na studium vysoké školy všem absolventům
maturity. Tento požadavek však kvůli omezeným kapacitám vysokých škol není
jednoduché naplnit. Německo ho řeší systémem přijímacího řízení, kdy 60 % uchazečů je
vybíráno podle kvalitativních měřítek. Ty jsou centrálně stanoveny pro dvě kategorie -
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Studenti často během studia absolvují praxi.
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medicínu, veterinární lékařství a zubaře a ostatní obory. Zbylých 40 % míst je vyhrazeno
pro nejdéle čekající uchazeče.
Na německých školách se obecně neplatí školné84, pouze v některých zemích je
požadováno po studentech, kteří nesplní určité lhůty při studiu. Platí se pouze jakési nízké
sociální příspěvky.
Každý německý student má nárok na příspěvky od státu v závislosti na příjmech rodičů a
skutečnosti, zdali s nimi bydlí. Rodiče si mohou vybrat mezi příspěvkem na studenta nebo
odpočtem z daní.
6.5. Francie

Vysoké školství ve Francii je velmi rozmanité. Existují zde státní univerzity, vysoké školy
zaměřené na určité profese, vyšší odborné školy, polytechniky zaměřené na vědu a kulturu.
Vedle toho zde působí celá řada soukromých vysokých škol zaměřených na obchod,
technické vědy i soukromé katolické vysoké školy.
I systém diplomů je velice složitý. Na univerzitách studenti po dvou letech dostávají
diplom o všeobecném vysokém vzdělání. Následuje celá řada, mnohdy se překrývajících
hodností, podle typu školy a druhů studia.
Veřejné vysoké školy čerpají většinu zdrojů od vlády, zatímco soukromé školy získávají
své finance ze soukromých zdrojů, školného nebo od podniků.
Každý podnik ve Francii musí platit daň na školství. Může si však vybrat, jestli ji zaplatí
rovnou vybrané vysoké škole, popřípadě poskytne studentům možnost praxe nebo ji
odevzdá obchodní komoře, která ji přerozdělí. Na tento příspěvek mají nárok všechny
vysoké školy, ale v praxi většinu získají soukromé obchodní nebo technické vysoké školy.
Státní dotace pro veřejné vysoké školy jsou určovány na základě čtyřletých smluv mezi
ministerstvem školství a vysokou školou. Ty se týkají vědeckých cílů i záměrů celé školy.
Je do nich zahrnut vzorec zohledňující počet studentů a nákladů na jednotlivé typy studia.
Většina pracovníků státních vysokých škol je zaměstnancem centrální vlády. Ministerstvo
školství je vybírá podle celostátního výběrového řízení a přiděluje je bez předchozího
pohovoru s vysokou školou. Univerzity jistý omezený počet pracovníků zaměstnávají
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I když v poslední době jde o velmi často diskutovanou otázku.
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z vlastní režie, povětšinou na dobu určitou nebo na vedlejší úvazek. Personální náklady
tvoří většinu příspěvků na státní vysoké školství.
I vlastnictví budov spadá převážně pod ministerstvo. Nyní se ale vedou diskuse o jeho
převedení do majetku vysokých škol.
Všichni studenti ve Francii, kromě těch, kteří dostávají podporu, musejí platit školné. To se
podstatně liší, jde-li o státní vysokou školu, kde je jeho výše limitována, nebo o školu
soukromou.
Na státní univerzitu má přístup každý, kdo k tomu má předpoklady. Nemá ale vždy
možnost volného výběru druhu studia. Na ostatní vysoké školy existují rozličné formy
výběrových řízení.
Asi čtvrtina všech vysokoškolských studentů má nárok na finanční podporu od státu. Ta je
záleží na situaci rodiny. Navíc existuje možnost bezúročných i klasických bankovních
půjček, kde posledním ručitelem je stát. Dále mají francouzští studenti k dispozici levnější
stravu a ubytování. Rodiny studentů mají také nárok na různé příspěvky.
6.6. Obecné trendy v evropském vysokém školství

Pokud srovnáme vývoj většiny evropských vysokoškolských systémů nalezneme přes
mnoho odlišností některé společné prvky. V první řadě jde o enormní nárůst počtu studentů
za posledních patnáct až dvacet let. S tímto fenoménem souvisí rostoucí finanční náročnost
celého systému, která ale není dostatečně kompenzována zvýšením státních výdajů. Ty
zatím tvoří hlavní složku finančních zdrojů většiny evropských vysokých škol. S celkovým
nedostatkem finančních prostředků úzce souvisí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. A
to jak v oblasti výuky tak i vědy a výzkumu. Platy pedagogů a vědeckých pracovníků
veřejných vysokých škol jsou v průměru nižší nežli platy v soukromém sektoru se
srovnatelnými kvalifikačními požadavky. Udržet si v takovéto konkurenci hlavně mladé
pracovníky je pro veřejné vysoké školy s omezeným rozpočtem čím dál tím obtížnější.
Druhým obecným fenoménem je přesun větších rozhodovacích pravomocí do rukou
vysokých škol. To se děje jak na poli určování zaměření studijních programů, výběru
studentů, tak ve větší finanční autonomii. Dnešní trend vede k příspěvkům orientovaným
na výstupy, efektivnost a kvalitu výuky i výzkumu. Ty se stále více přidělují rámcově a
vysoké školy mají možnost tyto prostředky používat podle vlastního uvážení.
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Rozšiřuje se systém odděleného bakalářského a magisterského studia, který umožňuje větší
prostupnost mezi jednotlivými studijními programy, vysokými školami i v mezinárodním
měřítku.

7. Závěr
Moje bakalářská práce se pokouší reagovat na velice aktuální a závažný problém České
Republiky, potažmo celé Evropy - nedostatky ve způsobu financování terciárního
vzdělávání.
Evropská Unie si na Lisabonském Summitu předsevzala stát se nejkonkurenceschopnější
ekonomikou světa. Vysoké školství je považováno za jeden z hlavních předpokladů pro
splnění tohoto ambiciózního plánu. I na základě příkladů zemí, které vsadily na podporu
vzdělanosti svých obyvatel (např. Irsko), se dá vysoké školství považovat za důležitou
složku na cestě ke zvýšení produktivity a celkové úrovně v moderní společnosti. Česká
Republika má i v rámci Evropské Unie co dohánět, a proto by pro ní měla tato otázka
představovat jednu z priorit.
Snažil jsem se zde ukázat, že na jedné straně situace státního rozpočtu neumožňuje velice
nutné navýšení částek určených na oblast vysokého školství. Zároveň se ale objevují i
názory, že stávající systém rozdělování financí školám nevytváří dostatečný tlak na
efektivní fungování a hospodaření vysokých škol. Vysokoškolský diplom je brán jako
vstupenka do vyšších příjmových kategorií, ale kvalita školy někdy dokonce ani její
celkové zaměření nehraje vlekou roli. Pokud je naším cílem hospodářský růst musí i
vysoké školství více reagovat na potřeby pracovního trhu.
Z tohoto předpokladu jsem se pokusil pomocí ekonomické teorie vyvodit důsledky.
Vzhledem k tomu, že většinou, jakmile se něco poskytuje „zadarmo“, dochází
k podstatnému snížení efektivnosti v dané oblasti, působila by spoluúčast studentů, skrze
školné, ve dvou ohledech. Zaprvé by zvýšila finanční příjem škol. Hlavně by ale školy,
plně závislé na poptávce z řad studentů, účelně motivovala k poskytování kvalitních služeb
a k celkové hospodárnosti.
Studenti, kteří by museli platit školné, se spíše budou zajímat o kvalitu jednotlivých škol,
vybírat si hlavně ty, které jim nabídnou pro ně nejpřínosnější služby a zároveň si například
přestanou zbytečně studium prodlužovat.
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S využitím kapitálového trhu a funkce tzv. přenesené ceny by se mohl vytvořit systém,
který nezvýší sociální diskriminaci při výběru studentů, ale naopak bude brát maximální
zřetel na výběr studentů, kteří dokáží studium nejvíce zužitkovat. Podporoval by školy,
jejichž absolventi mají nejlepší šance na pozdější uplatnění v pracovním procesu. Příklad
amerického MyRichUncle nebo australského HECS dokazuje, že podobný systém může
reálně fungovat. Zároveň je ale nutné mít na zřeteli značné odlišnosti české situace. Hlavní
úskalí, dle mého názoru, představují stále ještě deformovaný pracovní trh, nedokonale
rozvinutý kapitálový trh a otázka oborů s těžko ocenitelným společenským přínosem.
Obecný evropský i celosvětový trend ukazuje, že si společnost uvědomuje význam
vzdělání pro rozvoj společnosti a začíná i chápat význam školného, jako faktoru, který
přístup k vysokoškolskému vzdělání neuzavírá sociálně slabším, ale naopak ho, při
správném nastavení systému podpor a půjček, otevírá pro širokou veřejnost.
Otázku, zda-li má být hospodářský růst naším hlavním cílem a jestli je tudíž vhodné nechat
trh rozhodovat o našem vzdělání přenechám raději filozofům. (Aby se na pracovním trhu
také mohli uplatnit.)
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