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Lidský kapitál a politický systém 
v roce 2035
Human capital and political system in 2035

Úvod
Samotný výraz „lidský kapitál“ v moderním smyslu je 
starý teprve několik desítek let. S lidským kapitálem však 
úzce souvisely úvahy mnohem starších autorů – zejména 
Adama Smithe (1776), a Karla Marxe. Dnes je obecně při-
jímána definice pocházející od Garryho C. Beckera (1963): 
„Lidský kapitál je soubor schopností a dovedností a od-
povídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplat-
nit.“ Lidský kapitál se dnes rozděluje na dvě části: základ-
ní a širší lidský kapitál. Základní lidský kapitál je tvořen 
produktivními schopnostmi člověka. Širší lidský kapitál 
představuje potenciál rozvíjet a uplatňovat schopnosti.

Chceme-li se lidským kapitálem vážně zabývat v rámci  
ekonomie a společenskovědních disciplín, vyvstává nám 
základní otázka, můžeme-li lidský kapitál kvantifikovat 
(měřit). To je dosti obtížná úloha, neboť z definice vyplývá, 
že lidský kapitál je kvalitativní vlastnost. Měřit tuto vlast-
nost znamená najít kvantitativní statistické ukazatele, 
které ji dovedou zachytit. Zamyslíme-li se nad touto úlo-
hou, nabízí se jednoduché řešení: použít jako kvantitativní 
ukazatel úroveň dosaženého vzdělání. Úroveň dosaženého  
vzdělání lze vyjádřit různými způsoby. Ať však použijeme  
jakýkoli způsob, narazíme na problém, že vzdělání má 
mnoho různých podob, obsah vzdělání se vyvíjí v čase, na-
víc se v čase vyvíjejí i požadavky praxe na znalosti absol-
ventů škol. Dokonce i kvalita vzdělání se liší v závislosti na 
jednotlivých školách. Rozdíly v kvalitách škol posuzujeme 
zpravidla podle toho, co umějí absolventi. To je však vždy 
ovlivněno individuálními (a neopakovatelnými) vlastnost-
mi samotných absolventů. Vzhledem k těmto všem okol-
nostem je nutné přistupovat k hodnocení lidského kapitálu  
podle úrovně vzdělání velmi obezřetně. 

Nadto různí autoři interpretují pojem lidský kapitál 
různě (Mazouch, Fišer 2011).

ProGNÓZy
Vzhledem k tomu, že se lidský kapitál obtížně popisuje  
pomocí kvantitativních ukazatelů, je nutné při prognózách  
lidského kapitálu používat také kvalitativní prognostické 
metody (Štědroň 2012).
Dáme-li do www.google.com heslo:

• „human capital forecast“ získáme 1 930 000 výsledků
• „economic forecast“ získáme 6 530 000 studií
• „technological forecast“ máme 56 milionů a 800 000  
 studií
• „political forecast“ obdržíme 163 milionů analýz
• „ecological forecast“ nám dá jen 27 milionů předpovědí.

Mezi všemi prognózami existují „CELEBRITY“ a k nim 
bezesporu patří nová prognóza amerických zpravodaj-
ských služeb do roku 2035. Ta byla letos zveřejněna ve 
Washingtonu pod názvem „Paradox pokroku“.

Jedná se o rozsáhlý materiál přibližně na 230 stranách, 
který specifikuje 3 možné scénáře budoucího vývoje.

Samotné pořadí 3 scénářů je zajímavé, protože jistě 
není nahodilé: Ostrovy, Orbity a Komunity.
1. Nejpravděpodobnější scénář představují „Ostrovy“: 
státy i společnosti začnou eliminovat prvky chaosu ze 
svých politických systémů a začnou klást důraz na vlastní 
ekonomickou a fyzickou bezpečnost. Začnou se starat  
samy o sebe. Takový osud globalizace by měl nastat po 
dlouhém období malého či nulového ekonomického růstu.  
Zvýší se protekcionismus a výrazně se zmenší vliv nad-
národních institucí. Zdá se, že právě tento model, zabale-
ný do smutečních barev, má odrážet Trumpovu vizi Spo-
jených států. Umírněný ekonomický protekcionalismus 
a politický izolacionismus, soustředění se na řešení sou-
časných, dosavadním establishmentem zakrývaných do-
mácích problémů. Neboli, jak konstatoval ve svém inau-
guračním projevu D. Trump, „přivedli jsme jiné země 
k bohatství, zatímco se majetek, síla a sebedůvěra naší 
země rozplynuly kdesi za obzorem“.
2. Prostřední scénář, nazvaný „Orbity“, vykresluje svět, 
kde se kolem mocností vytvářejí sféry vlivu. Cílem těchto 
sfér vlivu – a vlastně aliancí nejrůznějšího typu – je udr-
žení stability uvnitř zmíněných mocností. Tento posun 
znamená nárůst nebezpečí konfliktů mezi státy, což je 
zapříčiněno šířením nacionalismu, změnou modelů kon-
fliktů, objevem nových ničivých technologií a úpadkem 
globální kooperace.
3. Poslední, „Komunity“, je vlastně obrazem globalizace, 
která panovala v americké (západní) prognostice nejméně  
40 let. Tato vize tvořila rámec uvažování amerických pre-
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zidentů od Billa Clintona až po Baracka Obamu. 
Byl to svět, kde některé problémy jsou příliš bez-
významné na to, aby je mohl řešit stát, a některé  
problémy naopak příliš velké na to, aby je stát 
zvládl. Výsledkem by měl být svět, kde je otevře-
na cesta z jedné strany pro místní zastupitelstva 
a soukromé aktéry, z druhé strany pak pro mezi-
národní organizace a nadnárodní monopoly.

Prognóza CIA je publikována každých 4–5 
let a podívejme se na její předchůdkyni (scé-
náře do roku 2030):

Megatrendy

V roce 2035 budou svět utvářet 4 hlavní me-
gatrendy (Štědroň 2012):
1. Posilování individua v důsledku růstu vzdě- 
 lanosti a navazujících nových technologií.
2. Difuze moci ve světovém politickém systému.
3. Demografické změny.
4. Stále větší potřeba vody, potravin i energií  
 v kombinaci s klimatickými změnami.

1. Posilování individua

Nejdůležitější – příčina i účinek většiny ostat-
ních trendů – snižování chudoby, nárůst glo-
bální střední třídy, vyšší dosažené vzdělání 
a lepší zdravotní péče
• 1 mld. lidí trpí extrémní chudobou, 1 mld.  
 trpí podvýživou.
• Do 2030 by mohl počet klesnout o 50 %,  
 pokud nenastane globální recese.
• Velký pokles ve východní Asii a Číně.
• Očekává se pokles i v jižní Asii, severní Africe  
 a na Středním východě.

Globální nárůst střední třídy
• Růst absolutních čísel i procentuálně. 
• Některé analýzy uvádějí nárůst o 100 % do  
 roku 2030, některé i více.
• Nejrychlejší růst Indie a Čína.

Rozdíly ve vzdělání (pohlaví)
• Vzdělávací sektor – motor i příjemce růstu  
 střední vrstvy.
• Formální vzdělání na středním východě 
a severní Africe
 - zvýší se ze 7,1 na více než 8,7 roků (ženy –  
 z 5 na 7).
• Větší politická participace žen
 - Podle studií méně korupce
 - Severské země.
• Nejpomalejší tempo snižování rozdílů –  
 blízký východ, Jižní Asie a subsaharská Afrika.

Role komunikačních technologií
• Rádiová komunikace druhé generace vede  
 k posílení postavení jednotlivců.
• Rozšíření i v Africe

 - Nyní miliony Afričanů jsou připojeny  
 k internetu. 
• Rozšíření sociálních sítí – muslimské ženy.

Zlepšení zdraví
• Velký pokrok v oblasti zdraví.
• Úmrtí ze všech přenosných nemocí včetně  
 AIDS – pokles o 30 %.
• Významný rozdíl v průměrné délce života  
 zůstane mezi bohatými a chudými zeměmi.

Široká ideologická krajina
• Ekonomická globalizace šíří myšlenky  
 západních zemí do rozvojových.
• Náboženství, zvláště islám – hlavní síla  
 v globální politice.
• V nové éře – náboženské ideje a instituce  
 budou mít větší vliv mezi elitou a veřejností  
 na celém světě.
• Zesílení nacionalismu.

2. Difuze moci ve světovém politickém 
systému

• Pokles západu, růst východu.
• HDP Číny – o 140 % větší než Japonsko. 
• Významnou roli ve světové ekonomice –  
 Kolumbie, JAR, Mexiko, Turecko.
• Indie dohání Čínu.
• Německo zůstane lídrem Evropy, Brazílie  
 „kolosem jihu“.

Vzestup a pád zemí
• Británie – 19. století.
• USA a Japonsko – 20. století.
• Čína a Indie – 21. století.
• Žádná země nedosáhne „absolutní moci“.
• Zvyšování moci soukromých subjektů.

3. Demografické změny

• 2030 – 8,3 mld. lidí.
• Stárnutí
 - Střední věk roste rychle (kromě Subsaharské  
  Afriky).
 - Země OECD 2030 – průměrný věk 42,8 roku.
 - Nepravděpodobný významný vzestup  
  porodnosti.
• Snižující se počet mladistvých zemí
 - V současné době více než 80 zemí má popu- 
  laci s průměrným věkem 25 let nebo méně.
 - 2030 – o 50 méně (?).
• Nový věk migrace.
• Regulována mezinárodními dohodami.
• Poroste rychleji než poslední čtvrtstoletí.
• Faktory – globalizace, věková struktura, ne- 
 rovnosti mezi regiony, klimatické podmínky.
• V rozvinutém světě – potenciál zvýšit  
 porodnost.
• Urbanizace (Čína – 250 mil. dnes).

• Migrace za prací (hlavně G8)
 - Rozvinuté země, ve kterých se zvyšuje  
 průměrný věk, lákají imigranty ze zemí  
 s nízkými příjmy.
 - Může poškodit chudé země – odliv mozků.

„Městský svět“
• Dnes 50 % lidí ve městech. V roce 2030 to  
 bude 60 %.
• Dnes 27 velkoměst (nad 10 mil. obyv.).
• Rozšiřovat se budou hlavně příměstské  
 oblasti.
• Ubývá lesů a sladkovodních zdrojů pro  
 města, větší spotřeba energie, nedostatečné  
 komunikace.

4. Rostoucí spotřeba v kombinaci s klima-
tickými změnami

Jídlo, voda a klima
• Do roku 2035 – růst poptávky po potravinách  
 o 35 %.
• Globální růst produktivity klesá.
• Spotřeba vody o 40 % větší.
• Roste poptávka po mase.
• Dopady změn klimatu na potraviny a dostup- 
 nost vody se bude značně lišit podle regionu.
• Dodávka potravin bude ovlivněna dostup- 
 ností půdy a vody.
• Omezená dostupnost nové půdy (kromě  
 Afriky) – tlak na efektivitu.
• Problém – růst cenové hladiny potravin  
 (především pro chudé země).

Světlejší energetická prognóza
• Poptávka po energii vzroste během 15 let  
 o 50 %.
• Zvýšení produkce ropy 
 - Nové technologie – ropné břidlice  
 (S. Amerika).
 - Energetická nezávislost USA není nereálná  
  (10–15 let).
 - Překážkou nových technologií – dopad na  
  životní prostředí.
 - Mnoho států – velké rezervy v oblasti ropné  
  břidlice (Čína).
• Uhlí bude do roku 2030 nahrazeno zemním  
  plynem.

Nové technologické trendy
Umělá inteligence – ilustrační příklad: v roce 
1997 porazil počítačový program Deep Blue 
mistra světa v šachu G. Kasparova a nastává 
nová sportovní etapa: šachové programy a lidé 
mají samostatné turnaje:

Počítačový šach a turnaje (http://tcec.
chessdom.com/archive.php?se=9&sf&ga=5). 
V roce 2017 mistr světa mezi šachovými pro-
gramy disponuje o cca 500× vyšším ELO než 
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lidský mistr světa v šachu. Podobný trend na-
stane i v segmentu lidského kapitálu: legisla-
tivně bude přesně stanoveno, ve kterém seg-
mentu trhu může operovat umělá inteligence 
a kde člověk (Mařík 2007).

Nové technologické trendy
• více než 90 % populace má vysokoškolské  
 vzdělání; angličtina a čínština jako jazyk celé  
 civilizace
• civilizace vytváří své záložní kopie na Měsíci  
 a Marsu
• nesmrtelnost jako symbol společenského  
 postavení
• chytrá televize
• největší segment na mediálním trhu: senioři  
 a biosféra
• megainterace
• vodíková ekonomika
• více než 50 % slov podstatně změní význam  
 (výraz SPAM původně znamenal maso  
 v konzervě)
• super konvergence: jediná počítačová a ener- 
 getická síť zajišťuje všechny druhy služeb od  
 mediálního a pedagogického segmentu až  
 po lékařskou péči: (budeme kyborgové (Star  
 Trek) nebo svobodní občané?)
• místo zákona o ochraně osobních údajů zá- 
 kon o ochraně osobnosti.

Počet uživatelů internetu
(zeleně: světová populace, červeně: uživatelé 
internetu, zdroj: http://www.internetlivestats.
com (2000–2016))

Obr. 1. 3 – Graf k tabulce 1. 3. Zeleně: světo-
vá populace (R2 = 0,9998), červeně: uživatelé  
internetu (R2 = 0,9970), modře: neuživatelé  
internetu (R2 = 0,9989), vše v milionech osob. 
Koeficienty determinace se ve všech třech pří-
padech blíží 1, avšak Theilovy koeficienty ne-
souladu pro předpověď na 10 let dopředu vy-
cházejí pro světovou populaci pod 1 %, avšak 
pro počet uživatelů (resp. neuživatelů) inter-
netu přes 100 %, takže tyto dvě prognózy jsou 
nepoužitelné. Pro prognózu na 5 let dopředu  
(tj. do r. 2021) vycházejí Theilovy koeficienty  
nesouladu pro počet uživatelů internetu jen 
3,50 %, jde tedy o použitelné prognózy. Kam 
svět směřuje?

ZávĚr – MoŽNá realIta rokU 2035
• Just-in-time consumer.
• Všechno hned & bezchybně.
• Dialog místo monologu.
• Oddělení pro zapojení veřejnosti.
• Chytrá (uměle inteligentní) vzdělávací  
 média.
• Autenticita a důvěra.

• Transparentní podnikání & morálnost.
• Corporate social responsibility.
• Miniprojekty, value-campaigns, ethics.
• Road trans.
• Poloautomatizovaná doprava.
• Holografické TV.
• 3D v každé domácnosti.
• Energie zcela zdarma.

vývoj počtu uživatelů internetu za roky 2000–2016 s prognózou na 10 let (2017–2025). Zdroj: http://www.internetlivestats.com.
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