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Ve dnech 22.–23. září proběhla v Praze již sedmá 
mezinárodní vědecká konference na téma Lidský kapitál 
a investice do vzdělání. Pořadatelem byla opět Vysoká 
škola finanční a správní. Záštitu nad konferencí letos 
převzalo hlavní město Praha společně s místopředse-

dou české vlády Ing. Martinem Jahnem. Mezi předná-

šejícími byli špičkoví odborníci ze státních orgánů, 
vzdělávacích institucí, vysokých škol, vládních agen-

tur i úspěšných firem.

Konference se konala poprvé v roce 1998 a nastoli-
la důležité aktuální téma: najít pro Českou republiku 
nejvhodnější model financování vzdělání, zejména vy-

sokého školství. Průběh dvoudenního jednání v Kon-

gresovém centru ČNB v Praze potvrdil, že účastníci 
jsou věrni hlavnímu tématu.

Systém financování vysokých škol je nutné 
změnit

Již v úvodu zazněly zajímavé myšlenky týkající se 
vztahu vysokoškolského vzdělávání a znalostní eko-

nomiky. Počet vysokých škol od roku 1989 výrazně 
stoupl a počet studujících je dokonce trojnásobný. 
To je správný trend ve vzdělávání, protože schop-

nost produkovat a využívat znalosti je do budoucna 
nejspolehlivějším způsobem, jak obstát v evropské 
ekonomice.

S rostoucími počty studentů souvisí systém finan-

cování vysokého školství. Současná vláda zastává 
názor o bezplatném vysokoškolském studiu. Jiní se 
domnívají, že studenti by se měli na financování svého 
vzdělání podílet. Podrobně se otázkou – placením za 
vysokoškolské vzdělání – ve svém referátu na konfe-

renci zabýval Petr Matějů. Ten poukázal na vybrané 
zahraniční zkušenosti a vysvětlil svou představu o ná-

sledném postupném placení za vzdělání po ukončení 
vysoké školy a dosažení určité mzdy.

Další odborníci hovořili o vzniku kooperujících 
absolventských sítí a o schopnosti vysoké školy po-

skytovat svým absolventům celoživotní informační 
servis v oboru jejich uplatnění, aby měli konkurenční 
výhodu.

Do letošního ročníku konference byl zařazen blok, 
ve kterém se diskutovalo o výsledcích, jichž bylo 
v uvedeném směru dosaženo. Nejčastější byla otáz-

ka, jak výsledků co nejvíce využít, a to jak z hlediska 
toho, co je v kompetencích jednotlivých vysokých 
škol, tak i z hlediska reformy financování vysoké-

ho školství. Značná pozornost (zejména v průběhu 
druhého dne konference) byla věnována výměně 
zkušeností v oblasti koncipování profilu absolventa, 
uplatnění absolventů, poskytování informačního 
servisu absolventů, vytváření absolventských sítí, 
požadavkům na metodiku a obsah výuky z tohoto 
hlediska.

Téma absolventských sítí zaujalo více, než by se 
dalo čekat. Zaznělo hned několik referátů na dané 
téma – S. Hubíka z Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně s názvem „Vzdělání, kapitál a dvě 
sítě“, K. Jakaba z Univerzity Mateja Bela v Banské Bys-

trici s názvem „Sociální kapitál a sociální sítě“, S. Ko-
nečného z institutu pro veřejnou správu v Bratislavě 
s názvem „Sociální kapitál, sociální sítě a komunální 
politika“, úvodní slovo B. Šenkýřové ke druhému dni 

konference, a referát M. Kašíka z Vysoké školy finanč-

ní a správní v Praze s názvem „Proč budovat vztah 
k absolventům“. Svědčí to mj. o tom, že se toto téma 
stává něčím široce srozumitelným a aktuálním. Na 
Vysoké škole finanční a správní se v současné době 
ověřuje projekt s názvem „Absolvent“, prostřednic-

tvím něhož jsou poznatky získávané monitorováním 
vývoje absolventských sítí ve světě i jeho teoretickou 
analýzu přímo realizovány v praxi.
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