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ci stránek mají možnost nad těmito texty diskutovat, 
kontaktovat autora atd. Publikování informací admi-
nistruje koordinační tým TTnetu ČR. Diskusní sku-
piny umožňují návštěvníkům neredigovanou on-line 
diskusi v rámci klíčových témat. Umožňují také, ve 
spolupráci s koordinátorem Partnerství, založit zcela 
nové diskusní téma. Databáze vzdělavatelů učitelů, 
lektorů a instruktorů je ve spolupráci s partnery v TT-
netu postupně budovaný přehled významných vzdě-
lavatelů v oblasti odborného vzdělávání. Prostorem 
pro výměnu informací z didaktické oblasti je Databáze 
didaktik a metodik, která bude obsahovat konkrétní di-
daktické a metodické texty, odkazy na zdroje, kontakty 
na odborníky atd. Virtuální knihovna TTnetu usnadní 
sdílení nejrůznějších dokumentů a textů.

TTnet České republiky je svou podstatou učící se 
komunitou; společenstvím odborníků i laiků, kteří 
považují za cenné vzájemné sdílení informací, zna-
lostí, zkušeností a názorů ve svém oboru. Koordinátor 
Partnerství, Národní ústav odborného vzdělávání, zve 
všechny zájemce ke spolupráci.

Kontaktní adresa:

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00  Praha 10
Internet: http://ttnet.nuov.cz
Mgr. Richard Veleta
Tel.: 274 865 249, 274 862 251
E-mail: veleta@nuov.cz
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Ve dnech 20.–21. září proběhla v Praze osmá me-
zinárodní vědecká konference na téma Lidský kapitál 
a investice do vzdělání organizovaná Vysokou školou 
finanční a správní (VŠFS). Jednání se uskutečnilo 
v pražském TOP HOTELU bezprostředně před 30. me-
zinárodním kongresem IAREP „Absurdity in Econo-
my“, jehož je VŠFS partnerem. Účastníkům kongresu 
byla konference doporučena jako návazný program.

Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Ing. Jiří 
Paroubek a pražský primátor MUDr. Pavel Bém. Partne-
ry konference jsou společnosti Czech Coal, Koopera-
tiva pojišťovna, American Chamber of Commerce in 
the Czech Republic, Česká asociace psychologů práce 
a organizace – IAREP.

Konference se konala poprvé v roce 1998 a nastoli-
la důležité aktuální téma znalostní ekonomiky: Najít 
a konkretizovat pro ČR nejvhodnější model financová-
ní vzdělání, zejména vysokoškolského. Hledaný model 
by měl současně přispívat k hodnocení a zvyšování 
kvality vzdělávacího procesu. Konferencím se postup-
ně podařilo najít způsob, jak vysoké školy finančně 
zainteresovat na efektivnosti poskytovaného vzdělání. 
Měřítkem by bylo dlouhodobé uplatnění jejich absol-
ventů na trhu práce.

Na konferenci byly v rámci samostatného bloku též 
prezentovány první souhrnné výsledky řešení gran-
tového projektu Grantové agentury České republiky 
Efektivnost investování do lidského kapitálu, které lze 
stručně shrnout takto:

 S růstem role vzdělání ve společnosti roste i vý-
znam produktivních složek spotřeby domácností.

 Vývoj a kultivace kapitálového trhu napomáhají 
vytvořit podmínky, za nichž přístup ke vzdělání 
není omezen příjmovou či majetkovou situací do-
mácností.

 Hlavní oblastí, kde k tomu dochází, je financování 
vysokého školství.

 Ve světě přibývá zásadních vědeckých prací vě-
nujících se této problematice (N. Baar, M. Palacios, 

P. Matějů a další) i praktických realizací (australský 
HECS, americký MRU apod.).

 Role kapitálového trhu při financování investic do 
nabývání lidského kapitálu se rozšiřuje i do dalších 
oblastí a umožňuje řešit problém efektivnosti a rov-
nosti.

KONFERENCE  „LIDSKÝ  KAPITÁL  A  INVESTICE  

DO  VZDĚLÁNÍ“
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 Tento proces naráží na určité bariéry v podobě 
působení rivalitních sociálních sítí, které působí 
proti výše uvedenému směru vývoje kapitálového 
trhu.

Z výše uvedeného vycházelo rozdělení konference 
do tří tematických bloků:

Tematický blok 1: Nové trendy a současný stav 
výzkumu v oblasti lidského kapitálu.

Tematický blok 2: Prezentace výsledků dosažených 
v rámci řešení tématu efektivnost investování do lid-
ského kapitálu a alternativní přístupy.

Tematický blok 3: Sociální kapitál, podmíněnost 
využití lidského kapitálu investováním do sociálního 
kapitálu, sociální sítě, sociální a psychologické aspekty 
ekonomických procesů.

Průběh konference opravňuje ke konstatování 
následujícího:

Za prvé: Tak jako v předešlých letech byl i tento 
ročník krokem k vyšší úrovni. Již to, že nad ní převzal 
záštitu premiér Ing. Jiří Paroubek (který se předminu-
lého ročníku zúčastnil ve funkci náměstka primátora 
hlavního města Prahy) a že na ní zazněl jeho zajímavý 
a přínosný referát, by mohlo být dostatečným dokla-
dem. O úspěch se zasloužila i vysoká odborná úroveň 
velké většiny příspěvků a dynamická diskuse.

Za druhé: Převážila snaha naslouchat argumentům 
a shodnout se na tom nejdůležitějším, což se podařilo 
nejlépe v celé tradici konání konferencí. Předzname-
nalo to již vystoupení Ing. Jiřího Paroubka, který ve 
svém referátu mj. uvedl: „Musíme trvat na reform-
ních krocích nezbytných k významnému zvyšování 
efektivity práce všech institucí terciárního vzdělávání, 
zejména z pohledu uplatnění jejich absolventů na trhu 
práce.“ V tomto bodě došlo ke konsensu a řada pří-

spěvků rozvíjela tento motiv dále, což je nepochybně 
v probíhajících diskusích významný pokrok. Některé 
příspěvky nabídly velmi konkrétní možnosti zvýšení 
uplatnitelnosti absolventů na profesních trzích, další se 
pak zabývaly mechanismy vysokého školství, které by 
poskytovatele vzdělávacích služeb motivovaly k větší 
zainteresovanosti na uplatnitelnosti absolventů.

Příspěvky i diskuse nejen pokryly velmi rozsáhlou 
problematiku, ale vzájemně se i doplnily tak, že po-
skytují určitý reprezentativní pohled na téma lidského 
kapitálu a investic do vzdělání. Čtenář tak např. na-
jde ve sborníku materiály, které mu umožní orientaci 
v databázích, týkajících se zdraví obyvatelstva (které 
je též součástí lidského kapitálu a předpokladem 
jeho uchování), materiály potvrzující růst významu 
problematiky sociálních sítí, zásadní zamyšlení nad 
obsahem vzdělání v postmoderní společnosti apod. 
Část příspěvků měla podobu ohlasů na výsledky 
již zmíněného projektu GA ČR řešeného odborným 
garantem konference.

Kontaktní adresa:

PhDr. Lenka Ruppertová
vedoucí oddělení komunikace
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10
Tel.: 210 088 845
Fax: 271 741 597
E-mail: lenka.ruppertova@vsfs.cz
Doc. Radim Valenčík, CSc.
vedoucí katedry ekonomie a mezinárodních vztahů
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10
Tel.: 210 088 829
Fax: 271 741 597
E-mail: eliska.sterclova@vsfs.cz
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