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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá nerovnostmi v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání. První část je věnována současné situaci tohoto 

problému v České republice tak, jak ji zachycují publikované tuzemské výzkumy, 

které se zaměřují především na dva důležité aspekty ovlivňující nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání – relativně vysokou míru selektivity českého 

vzdělávacího systému a vliv sociálního původu na výběr školy. 

Druhá část práce udává stručný přehled teorií, které se zabývají reprodukcí 

sociálních a kulturních nerovností a podílem vzdělávacího systému a školy na ní. Je 

zde přiblížena teorie racionálního jednání, modernizační teorie, teorie kulturní 

reprodukce, koncept „maximálně udržované nerovnosti“, koncept „efektivně 

udržované nerovnosti“ a genetické teorie. 

Poslední část práce vychází z polostrukturovaných rozhovorů se zúčastněnými 

aktéry a snaží se zodpovědět, co aktéři považují za příčiny nerovností, zda se jejich 

pohledy vzájemně liší a proč a porovnává jejich vysvětlení s tím, jak nerovnosti 

vysvětlují vědecké teorie. 

 

Annotation 

The bachelor’s work concerns with inequalities in access to tertiary education. 

The first part deals with contemporary situation of this problem in Czech Republic 

how it is shown in national research works. They aim for two main factors, which 

affect inequalities in access to tertiary education – relatively high selectivity of 

Czech educational system and influence of social background on the choice of the 

school. 
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The second part of work offers brief review of theories dealing with the 

reproduction of social and cultural inequalities and with the part of educational 

system and school in such reproduction. Theory of rational action, Modernisation 

theory, and theory of cultural reproduction, theory of Maximally Maintained 

Inequality, theory of Effectively Maintained Inequality and genetic theories are 

mentioned here. 

Last part draws from semi-structured interviews with stakeholders and tries to 

answer which factors stakeholders consider as the source of inequalities if their 

views are different and why, the last part compares their explanations with 

theoretical explanations. 
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Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému. 

Bakalářská práce by se měla zabývat nerovnostmi v přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání v České republice. Ve všech moderních společnostech (českou nevyjímaje) 

je vzdělání velmi důležité pro to, jaké povolání bude člověk v budoucnu vykonávat. 

A čím lepší toto zaměstnání bude, tím vyšší budou pravděpodobně výdělky s ním 

spojené a skrze ně i celková životní úroveň. Všechny tyto skutečnosti přispívají 

k významnosti otázky vzdělanostních nerovností, toho, zda opravdu všichni lidé mají 

stejnou možnost dosáhnout takového vzdělání, které si přejí a které odpovídá jejich 

schopnostem a motivaci nebo zda jsou někteří v této soutěži předem znevýhodněni. 

V rámci sociologie vzniklo mnoho prací, které si svými závěry odporují – jedni tvrdí, 

že demokratizace vzdělání je cestou k meritokratické společnosti, druzí, že otevření 

vzdělávacího systému co nejvíce lidem je jen zástěrkou (nebo dokonce legitimizací) 

toho, že nejvyšších titulů mohou pořád dosáhnout jen ti, kteří pocházejí z dobře 

kulturně a sociálně vybavené rodiny. Chtěla bych se tedy zaměřit na to, jak to 

s přístupem na vysoké školy vypadá u nás, jestli je spíše otevřený nebo uzavřený, 

a jak k tomu přispívá vzdělávací politika. 

 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce.  

Práce by měla být teoretická a měla by být kompilací literatury a již provedených 

výzkumů. 

 

Předběžná struktura práce: 

1. úvod do problematiky 

2. teoretická východiska 

3. historie vzdělanostních nerovností u nás 

4. současný stav 
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6. závěry 
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1. Úvod 

Ve všech moderních demokratických společnostech se vzdělání stává stále 

důležitějším faktorem, který významně ovlivňuje život jedince. Čím vyššího vzdělání 

člověk dosáhne, tím vyšší bude pravděpodobně v budoucnu jeho životní úroveň, 

výdělky i společenské postavení. Lidé s vyšším vzděláním jsou také mnohem méně 

ohroženi nezaměstnaností. V České republice například za poslední dva roky 

nezaměstnanost lidí s vysokoškolským vzděláním podle informací Českého 

statistického úřadu1 nepřekročila 3 %. Všechny tyto důvody vedou k tomu, že se 

otázkou, zda mají všichni členové společnosti opravdu stejnou šanci studovat, 

zabývá stále více odborníků i institucí. Jde především o to, zda se vzdělání, které 

odpovídá schopnostem a motivaci jedince, dostane opravdu každému, kdo si ho 

přeje, nebo zda jsou někteří v této soutěži předem znevýhodněni, jestli není 

vzdělávací systém pro některé skupiny obyvatelstva uzavřenější. Spravedlnost 

v přístupu ke vzdělání je o to důležitější, čím významnějším zdrojem úspěchu 

vzdělání je. 

Asi nejpalčivějším problémem v této oblasti je fakt, že původ vzdělanostních 

nerovností leží ve značné míře v odlišném způsobů myšlení a pohledu na vzdělání 

u lidí s různým sociálně-ekonomickým statusem. Skutečnost, že vyššího vzdělání 

dosahují všude častěji ti, jejichž sociální původ je příznivější, má za následek to, že 

se v poslední době přikládá stále větší význam studiu nerovností v přístupu ke 

vzdělání a následné snaze po jejich odstraňování pomocí různých programů a politik 

(Matějů, Straková 2006: 9). 

Podle Matějů a Strakové (Matějů, Straková 2006: 8) může významné problémy 

v řešení problému způsobovat fakt, že oblast vzdělávání je ve svém základu nutně 

založena na principu soupeření a nerovnosti. Na každé úrovni vzdělávání mezi sebou 

studenti soutěží o dosažení lepších výsledků a lepší umístění v následujících stupních 

vzdělání a úspěch jednoho je tak velmi často podmíněn neúspěchem druhého. Každý 

člověk má také už od narození jiné mentální schopnosti, které v této soutěži může 

                                            

1 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS (čtvrtletní) dostupné na 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-zam 
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využít. Nikdo by jistě nechtěl, aby se tato funkce ze vzdělávacího systému vytratila, 

ale efektivita systému, projevující se právě v této soutěži, a snaha o spravedlnost 

v přístupu ke vzdělání musí být v určité rovnováze. „Efektivní vzdělávací systém by 

(…) měl usilovat o to, aby motivoval všechny žáky k dosahování maximálních 

výkonů, které odpovídají jejich předpokladům. To například znamená, že výuka musí 

být do značné míry individualizovaná a musí poskytovat různě disponovaným žákům 

podněty různé náročnosti. Jen tak je možno zajistit rozvoj talentů i omezit předčasný 

odchod žáků ze vzdělávání.“ (Matějů, Straková 2006: 8 – 9). 

I přes všechny výše uvedené důvody u nás donedávna nebyl nerovnostem 

v přístupu ke vzdělání věnován dostatek pozornosti, který by si toto téma jistě 

zasluhovalo. Jednou z příčin lze spatřovat v minulosti, kdy ideologie komunistického 

režimu, hlásající rovnost, a také různá opatření vlády za účelem srovnání šancí, 

nedávala jakýkoli prostor pro diskuzi na toto téma. Teprve v průběhu 90. let. 

20. století se i v České republice dostala problematika vzdělanostních nerovností do 

středu zájmu. Bohužel se ukázalo, že český vzdělávací systém na tom v tomto ohledu 

není příliš dobře. Odborníci se shodují na tom, že český systém vzdělávání je vysoce 

selektivní a nerovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice patří 

v porovnání s vyspělými státy k jedněm z nejvyšších (Matějů, Straková 2006; 

Kalous, Veselý 2006 b). Podle výzkumu veřejného mínění zveřejněného ve studii 

„Vyšší vzdělání jen pro elitu?“ Institutem pro sociální a ekonomické analýzy si 

i velká část české veřejnosti myslí, že přístup k vyššímu vzdělání u nás není příliš 

spravedlivý. Téměř 50 % respondentů se domnívá, že mnoho nadaných dětí nemůže 

studovat, protože kvalitní vzdělání svým dětem u nás mohou zajistit jen bohatí 

(Matějů, Straková, Simonová 2003: 88). 

Tím narážíme na druhou dimenzi tohoto problému, a to, jak ho vnímá veřejnost 

a hlavně ta její část, které se problém přímo dotýká. Tito lidé si mohou problém 

nerovných šancí na vzdělání definovat různě, mohou ho vnímat velmi odlišně, a to 

by se nemělo přehlížet. Jak říkají v úvodu své trilogie o vzdělávací politice Kalous 

a Veselý: „analytik vzdělávací politiky (…) musí být také velmi vnímavý 

k problémům a postojům různých účastníků vzdělávání“ (Kalous, Veselý 2006b: 5). 

Z tohoto důvodu bych se ve své práci chtěla zaměřit nejen na „objektivní“ pohled 

odborníků a výzkumů, ale také na to, jaký význam tomuto tématu přikládají aktéři, 

jak ho vnímají a jestli ho spatřují jako problematické. Přínos mé práce by tedy měl 
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spočívat především ve snaze pomocí polostrukturovaných rozhovorů do určité míry 

odkrýt, jak nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání vnímají zúčastnění 

aktéři, kteří mají na problému nějaký zájem. Názory jednotlivých aktérů na problém 

nerovností jsou zajímavé především ve vztahu k potenciální snaze o řešení současné 

situace. Pokud by v budoucnu mělo dojít k nějakým zásadnějším změnám ve 

vzdělávací politice za účelem snížení vzdělanostních nerovností, bude mít přístup 

jednotlivých aktérů k tomuto problému jistě vliv na míru obtížnosti, s jakou by se 

tyto změny prosazovaly. Jako příklad zde může posloužit silný odpor veřejnosti proti 

snaze o zrušení víceletých gymnázií. 
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2. Cíle a výzkumné otázky 

Jak už bylo naznačeno v úvodu, ráda bych se zaměřila na problematiku nerovností 

v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, a to jak z „objektivního“, tak 

i subjektivního“ pohledu. „Objektivním“ pohledem rozumím publikované výzkumy, 

analýzy, teorie a další odborné práce, které se tomuto tématu věnují. „Subjektivním“ 

pohledem mám na mysli pohled aktérů, kteří jsou zapojeni do vzdělávání, a tento 

problém se jich tedy přímo dotýká. Vzhledem k tomu, že se má práce zabývá 

nerovnostmi v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, zaměřím se především na 

přechod mezi střední a vysokou školou, od čehož se bude odvíjet i výběr aktérů. 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjistit, zda, 

a pokud ano, tak v čem, spatřují příčiny nerovností v přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání zúčastnění aktéři, jak tyto nerovnosti vnímají, co považují v rámci tohoto 

problému za nejdůležitější a jestli vůbec současnou situaci považují za 

problematickou. Dále učinit přehled teoretických vysvětlení vzdělanostních 

nerovností a porovnat, zda se tato odborná vysvětlení od těch „laických“ významně 

liší, shodují se s nimi nebo se vzájemně doplňují. Z již provedených výzkumů 

a analýz pak zjistit, v čem jsou spatřovány „objektivní“ příčiny těchto nerovností 

a nastínit současný stav nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v České 

republice. 

Hlavní výzkumné otázky vyplývají z cílů práce a také se zaměřují na již zmíněné 

dvě dimenze problematiky. 

� Existují u nás podle jednotlivých aktérů nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání? 

� Pokud ano, co za tyto příčiny aktéři považují? 

� Liší se pohledy jednotlivých aktérů, a pokud ano, tak v čem, a co by 

toho mohlo být příčinou? 

� Jaká jsou teoretická vysvětlení nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání? 

� Liší se teoretická vysvětlení nerovností nebo se shodují s tím, jak 

nerovnosti vnímají jednotliví aktéři? 

� Jaké příčiny nerovností uvádějí výzkumy a analýzy? 
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3. Metodologie 

První část bakalářské práce, která vymezuje výzkumný problém a shrnuje 

teoretické explanace vzdělanostních nerovností, byla zpracována pomocí metody 

studia dokumentů. Jedná se především o publikace českých odborníků, kteří se 

problematikou nerovností k přístupu k vysokoškolskému vzdělání zabývají, 

v teoretické části i o některé zahraniční publikace.  

V druhé části práce se zabývám pohledem na nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání zúčastněnými aktéry. Tato část práce je založena na 

analýze aktérů, která je vhodnou metodou k vymezení různých perspektiv problému 

a „při zjišťování pozice a stanoviska aktérů k určitému problému a k sobě navzájem“ 

(Veselý 2007: 226). Výběr těchto aktérů je však do jisté míry subjektivní a dali by se 

sem zařadit někteří další. Jako aktéry jsem si zvolila Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, vysoké školy, střední školy, odborníky na vzdělávání a studenty 

maturitních ročníků středních škol. Původně jsem do analýzy chtěla zařadit 

i zástupce studentů vysokých škol a neúspěšných uchazečů o vysokoškolské studium. 

V průběhu sběru dat se však ukázalo, že zkoumáním dvou dalších skupin by se 

rozsah práce rozšířil natolik, že jsem se je nakonec rozhodla nezařadit, ač by jejich 

pohled byl pro analýzu jistě také přínosný. Konkrétní zástupci jednotlivých aktérů 

byli v případě studentů vybráni z okruhu mých známých. Od svých známých jsem 

také získala kontakty na zástupce středních škol. Ostatní respondenty jsem 

kontaktovala na základě doporučení konzultanta své práce. 

V průběhu března a dubna jsem provedla celkem jedenáct polostrukturovaných 

rozhovorů. Rozhovory jsem nahrávala a zároveň si pořizovala poznámky. Rozhovory 

jsem nepřepisovala, ale podle záznamů jsem z nich pořídila stručnější poznámky. 

Doslovné přepisy jsem pořizovala pouze u částí, které jsem citovala v textu své 

práce. V podrobných poznámkách jsem pak vyhledávala jednotlivá stěžejní témata 

(viz tabulka 6.2 v kapitole 6.2), která byla v rozhovorech zmíněna, a s pomocí citací 

jsem se postoje a názory aktérů snažila podrobněji přiblížit. Tato zjištění jsem pak 

využila v poslední části práce, kde se snažím odhalit, zda se postoje jednotlivých 

aktérů shodují nebo odlišují od teoretických vysvětlení vzdělanostních nerovností. 

Jsem si vědoma, že mé závěry tak podléhají mnoha omezením. Mým cílem však 

nebylo reprezentativní šetření, které by se dalo zobecnit, ale spíše explorativní 
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výzkum, který by mohl naznačit, kterým směrem se dále ubírat. Jak píše Veselý 

(Veselý 2007: 215) i o mnou použité metodě: „nejde o striktně kodifikovaný postup 

zaručující „správný“ výsledek, ale spíše o návody, jakým směrem napnout 

přemýšlení o problému.“ Tento „kvalitativní“ postup jsem zvolila i proto, že v něm 

spatřuji další možnost, jak k této problematice přistoupit a jak se intenzivněji  

zaměřit na konkrétní jednotlivce, kteří mají na problému nějaký zájem. Tento přístup 

by mohl posloužit jako zajímavé doplnění výzkumů veřejného mínění2. Jedno 

z dalších omezení spatřuji i v identifikaci jednotlivých respondentů s institucemi, 

které zastupují, z důvodu prolínání jejich osobních a profesních názorů. 

                                            

2 Centrum pro výzkum veřejného mínění provádí každoročně v rámci výzkumu Naše společnost 
šetření na téma Okolnosti ovlivňující dosažené vzdělání, tiskové zprávy jsou dostupné na jejich 
webových stránkách http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1&s=3 
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4. Vymezení výzkumného problému 

Cílem této kapitoly je učinit přehled zjištění z výzkumů, které byly v České 

republice na téma nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání provedeny. 

Nejde samozřejmě o kompletní přehled, ale spíše o shrnutí základních závěrů, které 

nasvědčují tomu, že při přechodu ze střední na vysokou školu se v České republice 

stále uplatňují i jiné faktory než jen schopnost a vůle studovat.  

4.1. Vývoj nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského 

vzdělání 

Nerovnosti v přístupu ke vzdělání jsou výsledkem dlouhodobých procesů, jež jsou 

ovlivněny nejen nastavením, zejména vzdělávací, politiky, ale také ekonomikou 

a demografickým vývojem. I když je tedy hlavním cílem vzdělávacích systémů 

v moderních společnostech formovat lidský kapitál pro budoucí vývoj, jejich 

významnou vlastností je jejich zakořeněnost v minulosti. Současný stav 

vzdělanostních nerovností je tedy do velké míry ovlivněn dřívější vzdělávací 

politikou, zatímco důsledky té současné se projeví až s určitým zpožděním. 

Období socialismu se vyznačovalo rovnostářskou politikou, zasahující 

samozřejmě i systém vzdělávání. Součástí politické ideologie byla i snaha odstranit 

znevýhodnění nižších sociálních vrstev v přístupu ke vzdělání a dosáhnout 

zastoupení všech společenských tříd na středních a zejména vysokých školách 

ve stejném poměru, v jakém byly tyto vrstvy zastoupeny ve společnosti (Simonová 

2006: 62). 

Podle Matějů a kol. se však tyto snahy během socialistické éry nepodařilo naplnit. 

„Rozdíly v šancích na úspěch v přechodu mezi sekundárním a terciárním sektorem 

vzdělávání mezi jedinci s různým socio-ekonomickým původem (reprezentovaným 

třídní pozicí otce) zůstaly po celé období neměnné. Totéž lze říci o kulturní dimenzi 

sociálního původu reprezentované vzděláním“ (Matějů, Řeháková, Simonová 

2003: 38). 

Ke změně však došlo po roce 1989, kdy se podle Matějů a kol. (Matějů, 

Řeháková, Simonová 2003: 38) kvůli narůstajícímu počtu absolventů středního 
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vzdělání s maturitou a nahromaděné neuspokojené poptávce po terciárním vzdělání 

stal přechod ze střední na vysokou školu nejkritičtějším momentem vzdělávací 

dráhy. Výsledky jejich výzkumu ukazují, že po roce 1989 nerovnosti v šancích na 

úspěšný přechod mezi sekundárním a terciárním vzděláním a dokončení terciárního 

vzdělání způsobené sociálně-ekonomickou dimenzí sociálního původu významně 

vzrostly, a to zejména kvůli snížení šancí uchazečů z dělnických rodin. Za hlavní 

příčiny této změny považují Matějů a kol. (Matějů, Řeháková, Simonová 2003: 38 – 

39) několik vzájemně provázaných procesů. Jedním z nich bylo, že nebyla překonána 

„elitářská“ povaha univerzitního systému přechodem z unitárního na binární3, 

kterému bránily samotné vysoké školy po získání autonomie. Dalším byla blokace 

přechodu na vícezdrojové financování, která měla společně s ubýváním poskytování 

veřejných financí za následek finanční krizi terciárního sektoru vzdělávání, což 

zabránilo dalšímu rozšiřování vzdělávacích příležitostí. 

4.2. Selektivita vzdělávacího systému 

Selektivita vzdělávacího systému je považována za významný faktor ovlivňující 

objem nerovností vzdělávacích příležitostí, a proto se jí v rámci tohoto problému 

věnuje značná pozornost. Na základě argumentu, že selekce žáků, především v jejich 

raném věku, je sociálně diskriminační a značně se podílí na reprodukci nerovností 

v pozdějších fázích života, přešla řada zemí od diverzifikovaného systému 

vzdělávání k jednotnému (Matějů, Straková 2003: 65). 

Matějů a Straková (Matějů, Straková 2003: 67) dále uvádějí, že Česká republika 

se řadí na jedno z prvních míst z hlediska věku první selekce, který se udává na 

11 let, kdy část populačního ročníku odchází na víceletá gymnázia. Řadí se tak hned 

za Rakousko a Německo, kde se jako věk první selekce uvádí 10 let. Údaj za Českou 

republiku však nereflektuje, že již po 2. třídě základní školy, tedy v 8 letech věku, 

dělá část dětí přijímací zkoušky a odchází do tříd s rozšířenou výukou jazyků. Kdyby 

                                            

3 Tzv. unitární systém vysokého školství je založen na dlouhých magisterských programech bez 
bakalářského mezistupně. Boloňská deklarace z roku 1999 doporučovala zásadní změnu na 
tzv. binární systém, založený na existenci dvou cyklů (bakalářského a magisterského), který je 
považován za flexibilnější a otevřenější, protože umožňuje snazší přechody studentů mezi 
jednotlivými školami a zaměřuje se i na studenty, kteří preferují kratší a praktičtěji zaměřené obory. 
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se udával tento údaj, Česká republika by už neměla v zahraničí konkurenci. Dalším 

problémem je i fakt, že se v České republice oproti jiným zemím vzdělává velká část 

žáků odděleně ve zvláštních školách. 

Jedním z nejdiskutovanějších témat v otázce selektivity je existence víceletých 

gymnázií a jejich role ve vzdělávacím systému. Víceletá gymnázia byla po roce 1989 

znovu zavedena za účelem poskytnutí speciálních vzdělávacích příležitostí 

výjimečně nadaným žákům a podpory vzestupné vzdělávací mobility. Z výzkumu 

Matějů a Strakové (Matějů, Straková 2003: 80 – 81) však vyplynulo, že víceletá 

gymnázia nerozvíjejí studijní předpoklady žáků efektivněji než jiné typy škol a navíc 

zde společně s velmi nadanými žáky studuje i velká část žáků průměrných 

a podprůměrných, což je s hlavními argumenty pro zavedení víceletých gymnázií 

značně v rozporu. Za pozitivní by se dal považovat fakt, že na víceletých gymnáziích 

existuje mnohem nižší závislost studijních aspirací na rodinném zázemí i výsledcích 

žáků. Z této skutečnosti však těží jen velmi omezený počet žáků, protože zastoupení 

žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je zde velice nízké. Autoři dospívají 

k závěru, že víceletá gymnázia nejen že nepůsobí jako nástroj vzestupné vzdělanostní 

mobility, ale naopak spíše přispívají k reprodukci vzdělanostních nerovností z jedné 

generace na druhou. 

4.3. Studijní předpoklady, absolvovaná střední škola a sociální 

zázemí uchazečů a jejich vliv na šanci uspět v přijímacím řízení 

na vysokou školu 

Pokud se zabýváme nerovnostmi v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a řešíme 

otázku, do jaké míry jsou šance na jeho získání závislé na sociálně-ekonomickém 

postavení výchozí rodiny, vzdělání rodičů, typu vystudované střední školy 

a podobně, měli bychom vztahovat tyto závěry také ke schopnostem nebo studijním 

předpokladům žáků. Vzhledem k tomu, že v České republice narozdíl od většiny 

ostatních zemí neexistuje žádný test, který by plošně absolvovali všichni žáci bez 

ohledu na typ studované školy, však takové analýzy nebyly možné. 

První šanci klást si otázku, do jaké míry se v přechodu ze střední na vysokou 

školu projevují studijní předpoklady, aspirace na studium či sociální původ, dalo 
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rozsáhlé šetření Sonda Maturant z roku 1998, kterého se zúčastnili všichni žáci 

středních škol, kteří v tomto roce maturovali, a datový soubor Uchazeč, ve kterém 

jsou evidovány údaje o uchazečích o vysokoškolské studium a studium na vyšších 

odborných školách a o výsledcích přijímacího řízení (Matějů, Procházková, Burdová 

2006: 314). 

Těchto dat využili ve své analýze Pavla Burdová, Petr Matějů a Ivana 

Procházková a snažili se odpovědět na otázky, zda se liší aspirace na studium 

a úspěšnost v přijímacím řízení na vysokou školu u žáků se stejnými objektivně 

naměřenými studijními předpoklady v závislosti na typu absolvované střední školy 

a vzdělání rodičů. Dále se pokusili zodpovědět hypotetickou otázku, zda by se 

v přijímacím řízení na vysoké školy dosáhlo větší sociální spravedlnosti, kdyby se 

o přijetí rozhodovalo na základě obecných studijních předpokladů žáků (Matějů, 

Procházková, Burdová 2006: 314). 

Z jejich analýzy vyplynulo, že existují značné nerovnosti v šancích na úspěšné 

přijetí na vysokou školu a že v míře aspirací na vysokoškolské vzdělání hrají 

významnou roli především dva faktory – typ absolvované střední školy a sociální 

původ uchazečů. „Tyto faktory vstupují do rozhodování o vzdělávací dráze mnoha 

absolventů středních škol, a to bez ohledu na to, jaké jsou jejich schopnosti studium 

zvládnout. Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání mají tedy svůj původ 

pravděpodobně již v ranějším věku žáků.“ (Matějů, Procházková, Burdová 2006: 

339). Vysokoškolsky vzdělaní rodiče své děti více motivují ke studiu, posílají je do 

výběrových tříd a na (víceletá) gymnázia, kde jsou jejich aspirace na studium dále 

podporovány, často bez ohledu na jejich studijní předpoklady. Naopak střední 

odborné školy a učiliště se zaměřují spíše na přípravu na budoucí povolání a žáky 

k dalšímu studiu tolik nemotivují. „Rozdílná orientace středních škol je i příčinou 

rozdílů v úspěšnosti absolventů jednotlivých typů škol při samotném přijímacím 

řízení na vysoké školy. Zatímco studium i zkoušky na gymnáziích jsou úmyslně 

koncipovány tak, aby se formou i obsahem co nejvíce přibližovaly přijímacím 

zkouškám na vysoké školy, studium na středních odborných školách a učilištích je 

pojímáno poněkud odlišně“ (Matějů, Procházková, Burdová 2006: 340). 

U přijímacích zkoušek tak mají gymnazisté vyšší šanci na úspěch než absolventi 

jiných typů škol, a to i ve skupině žáků se stejnými výsledky v testech obecných 

studijních předpokladů. 
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Kromě typu absolvované střední školy se takto negativně může projevit i sociální 

původ uchazeče, a to především na těch fakultách, kde je počet studijních míst 

nejvíce omezen. S tím souvisí i to, že v případě, že by rozhodujícím kritériem pro 

přijetí byly výsledky testů obecných studijních předpokladů, opravdu by se 

u přijímacího řízení dosáhlo vyšší sociální spravedlnosti. Autoři však upozorňují na 

to, že vzhledem k velkému převisu poptávky nad nabídkou studijních míst by 

zavedení tohoto opatření v současných podmínkách přineslo jen nepatrné změny 

(Matějů, Procházková, Burdová 2006: 340). 
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5. Teoretická vysvětlení vzdělanostních nerovností 

Moderní demokratické společnosti se od tradičních společností liší ve způsobu 

vnímání nerovností. Všechny nerovnosti, které v moderních společnostech existují, 

nejsou považovány za přirozené (narozdíl od stavovských nebo kastovních 

společností), ale musí být určitým způsobem legitimizovány. Nerovnosti nejsou 

automaticky přijímány, pokud jsou jejich příčiny spatřovány v něčem jiném, než jsou 

individuální zásluhy jednotlivců.  

Vzdělání bylo vnímáno jako jedna z cest k překonání těchto nerovností. Toto 

očekávání se však podle některých sociologů nenaplnilo a začalo se naopak mluvit 

o tom, že nejen že vzdělávací systém nepomáhá ke snižování nerovností, ale naopak 

se určitým způsobem podílí na jejich přenosu mezi generacemi. V posledních 

čtyřiceti letech vzniklo mnoho teorií, které se zabývají reprodukcí sociálních 

a kulturních nerovností a o podílu vzdělávacího systému a školy na ní (Kopecký 

2006: 81). Učinit stručný přehled hlavních teorií je cílem této kapitoly. 

5.1. Teorie racionálního jednání 

Podle Matějů (Matějů 2003: 21) je jedním ze zajímavých pokusů o zdůvodnění 

přetrvávajících nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání skrze racionální strategie 

nižších sociálních vrstev teorie racionálního jednání, kterou v druhé polovině 90. let 

představili John Golthorpe a Richard Breen (1997). Pokud chceme porozumět 

přetrvávajícím nerovnostem, musíme podle autorů této teorie vzít na vědomí „pojem 

racionality“, tedy to, „že sociální aktéři mají své cíle a alternativní prostředky 

k jejich dosažení. Při výběru z těchto prostředků poměřují náklady, rizika a výnosy 

a nejednají pouze podle sociálních nebo kulturních norem nebo hodnot typických pro 

třídu, ke které náleží“ (Matějů 2003: 21). 

Greger (Greger 2006: 37) ve své stati uvádí, že Golthorpe a Breen navazují na 

Boudona (1997), když efekty, kterými vysvětlují vzdělanostní nerovnosti, rozlišují 

na primární a sekundární. Primární efekty se ve školních výsledcích projevují hlavně 

na nižších stupních vzdělávacího systému a jde především o vrozené schopnosti, 

faktory psychologické povahy a kulturní kapitál. Autoři této teorie však kladou větší 

důraz na sekundární faktory, které vstupují do hry v situacích přechodu z jednoho 
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stupně vzdělávací dráhy na další, kdy je nutno zvolit jednu z několika možných drah 

dalšího vzdělání nebo z formálního vzdělávání odejít. Ve chvíli, kdy si dítě a jeho 

rodiče vybírají jednu z možných alternativ, poměřují náklady, potenciální rizika 

spojená s tím, kdyby dítě bylo neúspěšné a tuto dráhu by nakonec opustilo, 

a očekávané výnosy, které jim dané vzdělání přinese. V tomto hodnocení existují 

velké rozdíly z hlediska sociálně-ekonomického statusu rodiny. Pro rodiny s nižším 

statusem má sice vyšší dosažené vzdělání jejich dětí větší přínos, protože tím 

dosáhnou vzestupné sociální mobility, je však také poměřován s větším rizikem, 

protože možný neúspěch je pro ně spojen s vyšší ekonomickou ztrátou. Proto často 

volí nižší nebo méně prestižní vzdělávací dráhu než lidé z vyšších sociálních tříd, 

a to i přes to, že mají rovnocenné studijní výsledky. Žáci ze středních a vyšších tříd 

jsou totiž také častěji podporováni k ambicióznějším cílům, než kterým odpovídají 

jejich schopnosti, protože se jejich rodiče snaží zabránit sestupné sociální mobilitě, 

a to i za cenu vystavení se riziku možného neúspěchu, které pro ně navíc v poměru k 

očekávaným výnosům není tak velké. „Racionální volba je ovlivněna jak 

vzdělanostními aspiracemi, tak mírou a dostupností ekonomických prostředků. 

Pomocí těchto mechanismů vysvětluje teorie racionálního jednání poměrně malou 

sociální mobilitu ve většině vyspělých zemí“ (Greger 2006: 37). 

5.2. Modernizační teorie 

Jak uvádí Simonová (Simonová 2002: 197), základní tezí modernizační teorie, 

mezi jejíž hlavní stoupence se řadí Blau, Duncan, Featherman, Houser a Treiman, je, 

že vliv sociálního původu na dosažené vzdělání klesá. S postupujícím procesem 

industrializace se mění způsob distribuce pracovních míst, čímž dochází 

k transformaci sociální struktury. Zvyšující se poptávka po kvalifikované pracovní 

síle si vynucuje růst vzdělávacích příležitostí, a aby mohl společenský systém 

fungovat efektivně, dochází nutně i ke změně způsobu alokace vzdělání ve prospěch 

nadaných jedinců bez ohledu na jejich sociální původ. 

Tento závěr ověřili Blau a Duncan (1967) na datech ze Spojených států 

amerických, když doplnili svůj původní model publikovaný v práci The American 

Occupational Structure o další proměnné, které jim umožnili vztahovat závěry 

i k inteligenci žáků. Dospěli k tomu, že ve Spojených státech se čím dál tím více 
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prosazuje meritokratický princip, i když je dosažené vzdělání stále ještě do určité 

míry podmíněno sociálním původem (Greger 2006: 31 – 32). „Navíc bylo zjištěno, že 

významnou část třídní nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání lze vysvětlit 

spíše sociálně-psychologickými než sociálně-ekonomickými faktory“ (Basl 

2005: 24 – 25). 

5.3. Teorie kulturní reprodukce 

„Teorie kulturní reprodukce vysvětlují přetrvávání sociální struktury z generace 

na generaci pomocí konceptu ,kulturního kapitálu‘.“ (Matějů, Straková, 2006: 36). 

To, jak je jedinec ve škole úspěšný, závisí podle těchto teorií v rozhodující míře na 

prostředí, z jakého pochází a ve kterém se socializoval a na výchovném působení 

rodiny. Škola totiž nehodnotí pouze schopnosti a výkon jednotlivých žáků, ale 

oceňuje také právě míru jimi osvojeného kulturního kapitálu.  

B. Bernstein (1974) v této souvislosti analyzoval způsob vyjadřování dětí 

z jednotlivých společenských vrstev. Rozlišuje dva typy tzv. jazykového kódu, 

omezený, který je typický pro nižší společenské vrstvy, a rozvinutý, který je naopak 

běžný pro komunikaci lidí z vyšších společenských tříd. Rozvinutý kód „…je spjat 

s větší schopností používat abstraktní jazyk, logicky argumentovat a zdůraznit 

v projevu vlastní osobnost. (…) Pro omezený jazykový kód je charakteristický nižší 

stupeň abstraktního vyjadřování…“ (Kopecký 2006: 83). Děti, které si v průběhu 

socializace osvojily rozvinutý kód, mají pro vzdělávání ve škole lepší výchozí pozici, 

protože škola tento typ jazykového kódu preferuje před jazykovým kódem 

omezeným. „…školní úspěšnost je tak přímo závislá na sociálně-kulturním rodinném 

zázemí dítěte.“ (Greger 2006: 37) 

Další teorii kulturní reprodukce navrhnul P. Bourdieu společně s J. C. Passeronem 

(1997). Zabývají se v ní tím, jak se školy společně s dalšími institucemi podílejí na 

reprodukci sociálních a ekonomických rozdílů. Školy podle něj skrytě ovlivňují lidmi 

si osvojované hodnoty, postoje a zvyky a tím následně usnadňují postup vybraným 

jedincům, přičemž druhým tuto šanci odpírají (Giddens 1999: 401). 

 Nejvýznamnějším činitelem, který přispívá k reprodukci společnosti, je 

kulturní kapitál, který společně s dalšími druhy kapitálu (ekonomickým, sociálním 

a symbolickým) člověka vybavuje pro boj o postavení a moc, odehrávající se 



25 

 

v jednotlivých sociálních polích. Kulturní kapitál má podle Bourdieho tři formy – 

inkorporovaný, objektivizovaný a institucionalizovaný. Inkorporovaný kulturní 

kapitál je neoddělitelně svázán se svým nositelem, jedná se o intelektuální dispozice 

získané jedincem v průběhu socializace, objektivizovaným kapitálem jsou chápány 

obrazy, knihy a další umělecké předměty, které rodina vlastní. Institucionalizovaný 

kapitál představují různé akademické a vědecké tituly, diplomy a certifikáty, tento 

druh kulturního kapitálu je tedy spojen se svým nositelem a tomu, kdo ho vlastní, 

otevírá cestu k vyšší prestiži, moci a potažmo také ekonomickému kapitálu. 

„Kulturní kapitál je vždy spojen s konkrétní osobou, s jejím chováním, s jejími 

názory. O kulturní kapitál nelze přijít, nelze jej tedy ztratit, ani zcizit. A stejně jako 

každý jiný kapitál má i tento kapitál tendenci se reprodukovat. V tom hraje 

podstatnou roli habitus člověka a společenská vrstva, z níž člověk pochází“ (Katrňák 

2004: 42). 

Bourdieu mluví o individuálním a třídním habitu. Rozumí jím v procesu 

socializace získané dispozice, kognitivní a evaluační struktury, skrz něž vnímáme 

a hodnotíme okolní svět. Třídní habitus je podmíněn tím, že lidé ze stejných vrstev 

čelí podobným problémům a žijí v podobných podmínkách, které však nikdy nejsou 

zcela totožné, z čehož plyne habitus individuální. Důkladné osvojení habitu pak 

způsobuje, že člověk sám podle něj hodnotí, co pro něj je či není vhodné a vnímá to 

jako samozřejmost. Habitus získaný v rodině je pak dále posilován ve škole.  

Proto je v moderních společnostech vzdělávací systém významným nástrojem 

reprodukce sociálních nerovností. Kulturní kapitál, od jehož vlastnictví se odvíjí 

pozice ve společnosti, je ve škole předáván způsobem, který je bližší dětem z vyšších 

vrstev, ty ho také snáze internalizují, a tak se kulturní mezera ještě zvětšuje. Škola 

navíc prostřednictvím vštěpování určitého vkusu utvrzuje děti v tom, že jejich 

společenské postavení je samozřejmé. Děti s nedostatkem kulturního kapitálu 

považují za přirozené, že se jim nedaří a nemají ambice jít do vyššího vzdělávání. 

Vzdělávací systém se tak nejen podílí na udržování nerovností, ale zároveň je 

i nástrojem k jejich ospravedlnění (Šanderová 2005: 17 – 18). 
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5.4. Koncept „maximálně udržované nerovnosti“ 

Koncept „maximálně udržované nerovnosti“4  byl v 90. letech formulován A. E. 

Rafterym a M. Houtem (1993). Na základě irských dat z let 1921 – 1975 dospěli 

autoři k závěru, že lidé z vyšších společenských vrstev jsou schopni svým dětem 

zajistit přednostní přístup ke vzdělání a udržet si tak dominantní postavení ve 

společnosti. Ani růst počtu míst na jednotlivých typech škol nemůže vždy zajistit 

snížení nerovností v přístupu ke vzdělání. Tato místa totiž v první řadě obsadí 

uchazeči z rodin s vyšším sociálně-ekonomickým statusem. Vzdělanostní nerovnosti 

se zmenší teprve ve chvíli, kdy bude plně uspokojena poptávka po určitém stupni 

vzdělání ze strany vyšších vrstev. Až po tom přijdou na řadu uchazeči z  vrstev 

nižších. 

Podle tohoto konceptu dostanou děti z nižších statusových vrstev větší šanci na 

překonání přechodu z jednoho vzdělávacího stupně na další teprve ve chvíli, kdy se 

úspěšnost v uskutečnění tohoto přechodu bude u dětí z vyšších společenských tříd 

rovnat téměř 100 % a expanzí vzdělávacího systému se ještě zvýší počet míst na 

daném vzdělávacím stupni a zároveň se zmírní výběrová kritéria. Ani potom však 

není třídní nerovnost plně odstraněna. „V Irsku tak sice došlo ke zmenšení celkových 

třídních rozdílů v procesu dosahování vzdělání, ale třídní bariéry odstraněny nebyly. 

Pouze se staly méně příčinnými, protože vzdělávací systém dospěl až do bodu, kde si 

mohl dovolit být méně selektivní“ (Simonová 2002: 199). 

5.5. Koncept „efektivně udržované nerovnosti“ 

Koncept „efektivně udržované nerovnosti“5 byl formulován Samuelem 

R. Lucasem (2001). Autor se ve své práci snaží o propojení dvou různých způsobů 

zkoumání působení sociálního původu na dosažené vzdělání. První způsob (track 

mobility) se zaměřuje na umístění jednotlivých studentů v rámci vzdělávací dráhy 

a vnímá ho jako rozhodující pro dosažené vzdělání, druhý (educational transitions) 

                                            

4 V angličtině označovaný termínem „Maximally Maintained Inequality“. 
5 V angličtině označovaný termínem „Effectively Maintained Inequality“. 
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vnímá dosažené vzdělání jako proces úspěšně dokončených tranzicí z jednoho 

vzdělávacího stupně na další. S ohledem na první způsob zahrnuje autor do své 

analýzy i studenty, kteří formální vzdělávání ukončili a považuje je za součást 

procesu alokování studentů do jednotlivých vzdělávacích pozic, s ohledem na druhý 

si propůjčuje a porovnává koncepty „maximálně udržované nerovnosti“ 

a perspektivy životního běhu. Výsledným propojením těchto dvou přístupů je pak 

právě koncept „efektivně udržované nerovnosti“, který podle autora může díky 

konvergentnímu přístupu poskytnout komplexnější vysvětlení působení sociálního 

původu na dosažené vzdělání (Lucas 2001: 1642 – 1644). 

Na základě své analýzy dochází autor k závěru, že socioekonomicky zvýhodnění 

jedinci pro sebe a své potomky zajišťují určitou míru výhod, kdekoli je to jen možné. 

To znamená, že efekt sociálního původu se projevuje dvěma možnými způsoby. 

Pokud přístup k danému stupni vzdělání není univerzální, pravděpodobnost jeho 

dokončení do značné míry určuje sociální původ studenta. Pokud k danému stupni 

vzdělání univerzální přístup je, projeví se sociální původ v tom, jaký druh a jak 

kvalitní vzdělání se danému jedinci v rámci tohoto vzdělanostního stupně dostane, 

což žáky s tímto stupněm vzdělání vzájemně odlišuje a navíc se to může projevit 

v dalších vzdělanostních tranzicích. Zdá se tedy, že zvýhodnění způsobená lepším 

sociálním původem efektivně a trvale zajišťují pro zvýhodněné děti výhodnější místa 

(Lucas, 2001: 1681). 

5.6. Genetické teorie 

V roce 1994 přišli Richard J. Herrnstein a Charles Murray s kontroverzní knihou 

The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, ve které tvrdí, že 

vrozená inteligence je rozhodujícím faktorem pro lidské jednání bez ohledu na 

sociální, ekonomický nebo etnický původ (Herrnstein a Murray, 1994). Autoři dále 

uvádějí, že ve Spojených státech se ve vyšších společenských vrstvách nacházejí 

jedinci s nadprůměrnou inteligencí a v nižších vrstvách naopak jedinci s nízkou 

úrovní obecné inteligence. Z toho odvozují, že americká společnost je založena na 

meritokratickém principu, protože to, jak je jedinec v životě úspěšný a jakého 

postavení ve společnosti dosáhne, závisí především na jeho inteligenci (Greger 

2006: 32). 
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Nízkou inteligenci autoři spojují s deviantním chováním, kriminalitou, chudobou, 

neplánovaným rodičovstvím, dosaženým vzděláním a mnoha dalšími jevy. Protože je 

podle autorů inteligence do značné míry dědičná nelze ji nijak ovlivnit, považují 

veškeré snahy sociální politiky těmto jedincům pomoci za zbytečné. Mezi tato 

opatření spadá také úsilí o vyrovnání rozdílů ve výsledcích vzdělávání (Fraser 1997: 

779). 

Po vydání jejich knihy se proti ní zvedla ohromná vlna kritiky a její závěry byly 

od základů zpochybněny především proto, že autoři nikde explicitně neuvádějí, jak 

přesně inteligenci chápou a že její vyjádření jediným číslem, na jehož základě 

můžeme jedince seřadit, je popřením celého století biologických, antropologických 

a psychologických výzkumů (Fraser 1997: 781). 
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6. Aktéři a jejich pohled na nerovnosti v přístupu k 
vysokoškolskému vzdělání 

Cílem první části následující kapitoly je učinit přehled zúčastněných aktérů, 

stručně charakterizovat jejich vztah k problému nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání a přiblížit konkrétní respondenty. V druhé části se 

věnuji pohledům jednotlivých aktérů na nerovnosti, tomu, co považují za jejich 

hlavní příčiny a proč a porovnávám, jestli se jejich pohledy vzájemně liší. 

6.1. Zúčastnění aktéři 

Vzhledem k tomu, že se má bakalářská práce zabývá vnímáním nerovností 

v přístupu k vysokoškolskému vzdělání klíčovými aktéry, je třeba si tyto skupiny 

blíže vymezit. Toto vymezení je hlavní náplní následující kapitoly. 

Aktéři6  jsou všichni, kdo mají na problému určitý zájem, jsou daným problémem 

postiženi nebo mají aktivní či pasivní vliv na řešení či rozhodování týkající se 

daného problému (Veselý 2007: 226). Podle Kalouse (Kalous 2006: 34) jsou ve 

vzdělávací politice nejčastějším kritériem klasifikace účastníků jejich zájmy, které 

jsou ve většině případů velmi úzce svázány s rolí, již dané osoby ve vztahu ke 

vzdělávacímu systému zaujímají a které je oddělují od osob, které se nacházejí na 

pozici jiné. Proto jsem ve své práci při výběru aktérů vycházela z předpokladu, že 

i v rámci problému nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání bude 

důležitým kritériem pozice jednotlivých aktérů ve vzdělávacím systému. Zvolila 

jsem si pět základních skupin, které jsou podle mého názoru v rámci tohoto 

problému stěžejní – studenti, střední školy, vysoké školy, experti na vzdělávání 

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a za každou z nich jsem vybrala 

několik zástupců (ve dvou kategoriích – vysoké školy a Ministerstvo školství – je 

zástupcem pouze jedna osoba). Přehled skupin aktérů a jejich zástupců 

v polostrukturovaných rozhovorech obsahuje tabulka 6.1. 

 

                                            

6 Anglicky „stakeholders“ (stake=zájem, holder=držitel, vlastník). 
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tabulka 6.1 

Aktér 
Zástupce aktéra v polostrukturovaném 

rozhovoru 

Studenti 

Studenti víceletých gymnázií 

Student SOU 

Student SOŠ 

Střední 

školy 

Ředitelé víceletých gymnázií 

Zástupce ředitele SOU 

Vysoké 

školy 
Proděkanka pro studijní záležitosti 

Experti Experti – SOÚ AV ČR 

MŠMT Poradkyně ministra školství 

 

 

6.1.1. Studenti 

Studenti jsou jednou z nejslabších skupin co do možnosti vzdělávací politiku 

nějak zásadně ovlivnit vzhledem ke svému věku, nedostatku zkušeností 

a organizačních schopností a především pak nedostatku finančních zdrojů. Na druhou 

stranu mají schopnost udělat rozruch a vyvolat diskusi ohledně politiky, která se jim 

nezamlouvá, a tímto způsobem pro problém zajistit zájem ze strany veřejnosti 

i vládních úředníků. Jejich stížnosti a požadavky jsou pak v dalším politickém 

jednání důkladněji zpracovány (Kalous 2006: 42). 

Z tohoto pohledu jsou tedy studenti relativně slabým článkem i v rámci řešení 

problému nerovných šancí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Na druhou stranu 

by to však mohli být právě oni, kdo by z tohoto problému mohl učinit diskutované 

téma a nastartovat tím nějakou další akci. To si lze ale představit pouze v případě, že 

by se za tímto účelem spojilo velké množství studentů, pro které by se toto téma stalo 

palčivým problémem. 

Jako zástupci této skupiny byli zvoleni studenti maturitních ročníků středních 

škol. Dva navštěvují víceleté gymnázium, jeden končí nástavbové studium na 
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středním odborném učilišti a poslední vystudoval tříletý obor bez maturity na 

středním odborném učilišti, poté nastoupil na dvouleté nástavbové studium 

s maturitou, které ale nedokončil, a poté udělal rozdílové zkoušky do třetího ročníku 

střední odborné školy, kde v současné době dokončuje studium. Tito jedinci byli 

vybráni s předpokladem, že by jejich názory mohly být odlišné vzhledem k typu 

studované střední školy. 

6.1.2. Střední školy 

V otázce nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání je stěžejním bodem 

přechod ze střední na vysokou školu, a proto jsou i střední školy důležitým aktérem 

tohoto problému. Jedním z klíčových témat je rozdělení středoškolského vzdělání na 

odborné a všeobecné, kdy první typ připravuje žáky především na vstup na pracovní 

trh a u nás jím prochází zhruba 80 % mládeže a druhý se snaží vybavit studenty pro 

další vzdělávání a prochází jím zbylých 20 % (Greger 2006: 45). Značná rozdílnost 

v kurikulech jednotlivých typů středoškolského vzdělání a také koncepce přijímacích 

zkoušek na vysoké školy se zdá být jedním z faktorů, který znevýhodňuje žáky 

procházející odborným vzděláváním při vstupu na vysoké školy. 

V této skupině jsem dělala rozhovory se dvěma řediteli gymnázií, které 

každoročně otevírají jak čtyřleté, tak osmileté studium, a zástupcem ředitele 

středního odborného učiliště, opět ve vazbě na odlišnost těchto typů středních škol. 

6.1.3. Vysoké školy 

Vysoké školy získaly během období transformace téměř úplnou autonomii a staly 

se tak významným aktérem jakýchkoli událostí, které se terciárního sektoru 

vzdělávání dotýkají. Příkladem z minulosti, který se dotýká i problému nerovných 

šancí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, může být silný odpor většiny rektorů 

vysokých škol a akademických senátů k zavedení principu spolufinancování nebo 

přechodu z unitárního na binární systém (Matějů 2003). 

Dalším důležitým faktorem v otázce nerovností v přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání, ve kterém mají vysoké školy rozhodující slovo, je koncepce přijímacích 

zkoušek, které jsou u nás často kritizovány za to, že od uchazečů požadují příliš 

hluboké znalosti zvoleného oboru, než aby se zaměřovaly na jejich studijní 

předpoklady (Matějů, Procházková, Burdová 2006: 313). 
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Jediným zástupcem za vysoké školy, který mi poskytl rozhovor, byla proděkanka 

pro studijní záležitosti jedné z fakult Univerzity Karlovy. Proděkany pro studijní 

záležitosti jsem si zvolila proto, že mají vliv na koncepci přijímacích zkoušek, což se 

nejvíce vztahuje k tématu mojí práce. Bohužel jsou ale tito univerzitní pracovníci 

velice zaneprázdněni, takže se mi ani přes opakované pokusy nepodařilo 

zkontaktovat nikoho dalšího. 

6.1.4. Experti na vzdělávání 

„Existuje poměrně rozsáhlá skupina lidí, kteří nezaujímají žádnou oficiální pozici 

v decizních orgánech (...), ale přesto formulují vzdělávací politiku (...). Těmito 

experty mohou být vědci, kteří se na oblast vzdělávání specializují, představitelé 

profesionálních asociací a zájmových sdružení (...). Je obtížné si představit, že by se 

vzdělávací reforma v nějaké zemi mohla dostat příliš daleko bez podpory těchto 

expertů“ (Kalous 2006: 43-44). 

I v případě problému nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání zaujímají 

experti na vzdělávání důležitou roli. Oni jsou těmi, kdo problém už poměrně dlouhou 

dobu zkoumá a analyzuje ho a snaží se na něj prostřednictvím odborných článků 

a publikací upozornit. Vzhledem k tomu, že jejich pozice není nijak úzce svázána 

s konkrétním uspořádáním vzdělávacího systému, jsou právě experti častými 

iniciátory změn. 

Za tuto skupinu mi poskytli rozhovor dva vědečtí pracovníci oddělení Sociologie 

vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. 

6.1.5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

„Národní stát a jeho centrální instituce (...) je dosud klíčovou úrovní vzdělávací 

politiky. Úkolem vzdělávací politiky na této úrovni je především jasné stanovení 

priorit, vzdělávací koncepce, institucionálního uspořádání vzdělávací soustavy, 

způsobu financování a vytvoření fungujícího legislativního rámce. Centrálním 

exekutivním orgánem je přitom ve většině států ministerstvo školství...“ (Veselý 

2006: 13), a proto je velmi důležitým aktérem. Jakákoli akce z jeho strany má 

vzhledem k možnosti uplatnění politické moci relativně velkou šanci na úspěch nebo 

si alespoň může snadno získat pozornost veřejnosti prostřednictvím médií.  
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Jedním z důležitých kroků ministerstva by jistě měla být nová Bílá kniha 

terciárního vzdělávání7, jejíž součástí je i kapitola Rovnost šancí, která se přímo 

zabývá otázkou nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Na přípravě Bílé 

knihy spolupracovala i poradkyně ministra, která mi poskytla rozhovor jako jediný 

zástupce Ministerstva školství. 

6.2. Vysvětlení vzdělanostních nerovností dle zúčastněných 

aktérů 

Pohledy jednotlivých aktérů na nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání 

jsem získala pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Celkem jsem provedla jedenáct 

rozhovorů se zástupci pěti skupin mnou zvolených aktérů (viz. kapitola 5.1.). 

Tabulka 6.2 uvádí přehled hlavních faktorů, které byly v rozhovorech zmíněny.  

tabulka 6.2 
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Štěpán - VG x xx  xx x   p 

Jirka - VG  xx x xx    n/p 

Marek - SOU x x  xx xx  x p 

Pavel - SOŠ x x x xx xx  x p 

Poradkyně xx xx x x x  xx n 

Expert 1  xx x x x  xx n 

Expert 2 x x x x x x x n 

Proděkanka  xx xx x   x n 

Ředitel - G1 x x  x   x n 

Ředitel - G2  xx x x   x n/p 

Zástupce - SOU xx x x x    n 

 

                                            

7 První verze Bílé knihy terciárního vzdělávání, určená k veřejné diskuzi, je dostupná na internetových 
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 
http://www.msmt.cz/uploads/bila_kniha/BK_k_diskusi_tisk.pdf 
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Ve sloupcích je křížkem označeno, kteří aktéři daný faktor uvedli (označení xx 

značí, že aktér přikládá danému faktoru významnější váhu). Poslední sloupec uvádí, 

zda současný stav nerovností přístupu k vysokoškolskému vzdělání tak, jak ho 

jednotliví aktéři vnímají, považují za nespravedlivý, nebo přirozený. Nerozhodné 

stanovisko (v tabulce označené jako n/p) značí, že respondent v dané otázce sice 

nespravedlnost vidí, ale do větší či menší míry ji považuje za přirozený stav, který se 

nedá vnějším zásahem příliš změnit. 

6.2.1. Typ studované střední školy jako zdroj odlišného pohledu 

u studentů 

Studenti maturitních ročníků středních škol jsou skupinou, které se otázka 

nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání významně dotýká, protože to 

budou právě oni, kdo zanedlouho pocítí na vlastní kůži konkurenční boj o místa na 

vysokých školách, nebo se své vzdělání budou snažit prodat na trhu práce. 

Za jedno z nejzajímavějších zjištění, co se týká studentů, považuji to, že se bez 

ohledu na to, jaký typ školy studují a jaké další problémy v otázce nerovností 

spatřují, všichni shodně vyjádřili, že za rozhodující faktor považují vůli jedince, 

která, pokud je dostatečně silná, může překonat ostatní překážky. Je z toho patrné, že 

maturanti neztrácejí optimismus v tom, že pokud vyvinou dostatečnou snahu, mohou 

vzít svůj život do vlastních rukou. 

 

Jirka – VG: 

„Myslim si, že to (nerovnosti – pozn. autorky) existuje, ale pokud je vůle 

jednotlivce dostatečná, tak to může překonat.“ 

Štěpán – VG: 

„Primárně záleží na jednotlivci, přeci jen by člověk měl mít vlastní rozum. (...) 

Každej má možnost studovat, a pak je to na něm, jestli on na to má nebo ne.“ 

Pavel – SOŠ: 

„Já si myslim, že největší základ tohohle jestli jít studovat nebo nejít studovat 

musí najít ten člověk sám v sobě. Myslim, že jedinej, kdo to pořádně dokáže ovlivnit, 

je ten člověk, a pokud ten člověk to bude chtít ovlivnit, tak to ovlivní vždycky.“ 
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Marek – SOU: 

„Odpovídá to tomu, jak do toho jde ten člověk sám, jaký má přístup a jak se 

k tomu postaví.“ 

 

Dalším faktorem, který všichni z této skupiny považují za významný, je rodinné 

zázemí žáka. Pokud rodiče dítě podporují, pomáhají mu a skrze výchovu ho 

přesvědčují, že vzdělání má hodnotu, určitě to ovlivní jeho vůli a motivaci ke studiu. 

Z rodiny děti přebírají určité vzory  chování, což ovlivňuje nejen jejich přístup ke 

vzdělání, ale i ke světu a životu obecně. Na druhou stranu tu vždy existuje možnost, 

že pokud rodinné prostředí není příliš  podnětné a rodiče třeba nemají vyšší vzdělání, 

může se proti tomu člověk postavit a prosadit si svou vlastní cestu. 

Rodinné zázemí je jedním z nejvíce rozhodujících faktorů obzvlášť podle studentů 

víceletých gymnázií, a je to zároveň i důvod, proč si myslí, že se v tomto směru nedá 

mnoho změnit. Buď považují tento stav za přirozený nebo by se podle nich snahou 

o změnu v tomto směru příliš zasáhlo do osobní svobody lidí a do rodiny jakožto 

instituce. Jedinou možností pro děti ze sociálně méně podnětného prostředí je tedy, 

jak už bylo řečeno výše, se z tohoto prostředí vlastní silou vymanit. 

 

Jirka – VG: 

„Záleží, jak se vyprofiluje, jestli se nechá v době, kdy si začne sám sebe 

uvědomovat kolem puberty, jestli se proti tomu prostředí postaví a bude to rebelie 

jako já nechci dopadnout jako máma a táta, já chci prostě něco víc.“ 

 

Co se týká finanční situace rodiny, tři ze čtyř studentů ji nepovažují za nijak 

významnou překážku pro dosažení vysokoškolského vzdělání. Pokud je rodina dobře 

finančně zajištěna, je to pro studenta jistě přínosem, ale vzhledem k existenci 

různých sociálních stipendií, podpor, možnosti si při studiu přivydělávat a také díky 

tomu, že je v České republice studium do 26 let bezplatné, by nedostatek financí 

(s výjimkou naprosté absence finančních prostředků v míře řešení základních 

existenčních problémů) neměl být příliš velkou bariérou. Jen jeden student vidí ve 

finanční situaci rodiny příčinu určité nerovnosti. 
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Pavel – SOŠ: 

„Určitě je to příčina nerovnosti, protože zas na druhou stranu, když to dítě 

nechodí do tý práce a de na tu vejšku, tak je to prostě pro ty rodiče vo další 3, 4, 5 let 

prostě delší studium toho dítěte, ketrý voni musej to dítě ňákym způsobem zajistit. 

(...) Takže určitě tam je výhoda prostě těch bohatších rodin, protože prostě nemusej 

řešit to, jestli to dítě bude studovat do dvaceti nebo pětadvaceti nebo do osmnácti.“ 

 

Dále bylo v rámci rozhovorů zmíněno několik dalších faktorů, které by mohly mít 

vliv na volbu vzdělávací dráhy jedince. Jedním z nich bylo například sociální 

prostředí, které má z části podobnou funkci jako prostředí rodinné, tedy že si v něm 

děti hledají určité vzory a když se pohybují mezi motivovanými jednotlivci, může to 

ovlivnit i jejich motivaci. K tomuto prostředí se řadí i prostředí školní, kde na žáka 

působí nejen vrstevníci, ale i učitelé. Ti se většinou snaží žáky motivovat, ale je to 

spíše záležitost individuální snahy konkrétních pedagogů. 

Nejrozdílnější pohled mají studenti víceletých gymnázií a studenti, kteří prošli 

středním odborným učilištěm,  právě na roli absolvované střední školy a potažmo 

tedy i vzdělávacího systému v otázce rovných šancí v přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání. Studenti víceletých gymnázií vnímají rozdíl v šancích lidí z různých typů 

středních škol, ale to, jakou střední školu si člověk vybral, považují za jeho osobní 

volbu, kterou učinil ve věku, kdy už sám ví, co chce. 

 

Jirka – VG: 

„Když se člověk rozhoduje, kam jít, tak pokud je to po devítce, tak tam bych to 

viděl na rozhodování toho samotnýho člověka, že už je dost starej na to, aby se 

rozhodl, kam zhruba jít, jako myslim, že těch 15, 16 let je dostatečná míra abych už 

zhruba věděl, kam chci být směřovanej, a pokud to nevim, tak si asi zvolim nějaký 

všeobecný směr.“ 

Štěpán – VG: 

„Někdy na druhym stupni, ke konci základky si člověk uvědomí, kam se chce 

zaměřit.“ 
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Na rozdíl od toho považují studenti, kteří prošli středním odborným učilištěm, 

výběr střední školy v patnácti letech za jeden z největších problémů v našem 

vzdělávacím systému a příčinu nižších šancí některých jedinců v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání. 

 

Pavel – SOŠ: 

„Já si myslim, že základní problém v tomhletom státě ve školství je v tom, že se 

nutěj patnáctiletý teenageři, děti, defacto rozhodnout, co chtěj po zbytek života dělat, 

což podle mýho názoru je hrozná chyba. (...) ...a myslim si, že ty tři roky vývoje 

člověka mezi patnáctym a osmnáctym rokem jsou tak výrazný, že tohle (rozhodování 

až v 18 letech – pozn. autorky) by určitě jakoby spoustě lidem pomohlo a spousta lidí 

by se rozhodla jinak.“ 

Marek – SOU: 

„Ale rozhodovat se v 15, naplánovat si život, to je nešťastný, teď bych si vybral 

něco jinýho. (...) člověk si řekne, půjdu na učňák, tam budu mít pohodu, nebo se bojí 

dát si tam přihlášku, když ví, že na ten učňák ho vezmou bez přijímaček. (...) Ta 

nerovnost je ten věk a počet přihlášek (odkazuje k možnosti dát si pouze jednu 

přihlášku na střední školu – pozn. autorky).“ 

 

V tomto jediném bodě se pohled žáků z různých typů středních škol výrazně liší. 

Studenti víceletých gymnázií, kteří mají podle výzkumů k vysokoškolskému 

vzdělání nejsnazší cestu, nepovažují tento faktor za nijak stěžejní, zatímco studenti, 

kteří prošli středním odborným učilištěm, si teprve v pozdějším věku, kdy měli 

omezené možnosti se situací něco dělat, uvědomili, že volba této vzdělávací dráhy 

nebyla nejvhodnější a že pokud budou o vysokoškolské vzdělání usilovat, budou 

muset žáky ze všeobecně zaměřených středních škol v mnoha ohledech dohánět. 

Vypadá to, že nastavení našeho vzdělávacího systému může být znevýhodňující 

pro ty, kteří v 15 letech, kdy opouštějí základní školu, nejsou ještě dostatečně 

rozhodnuti, co by v budoucnu chtěli dělat, a například kvůli podcenění svých 

možností dostat se na jiný typ střední školy si raději zvolili jistotu horší vzdělávací 

dráhy, kam byli přijati bez přijímacích zkoušek. 
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Důležité je ovšem zmínit, že ani jeden ze „zpovídaných“ studentů nepovažuje 

současnou situaci za výrazně nespravedlivou, a pokud ano, tak proto, že 

nespravedlnost spatřují v podstatě všude kolem sebe. Souvisí to i s tím, že, jak již 

bylo zmíněno, velkou váhu přikládají snaze a vůli jednotlivce, které mohou většinu 

překážek překonat. 

6.2.2. Ředitelé středních škol a jejich pohled na nerovnosti v přístupu k 

vysokoškolskému vzdělání 

Jako zástupce středních škol jsem si zvolila dva ředitele pražských gymnázií, 

na kterých se otevírá jak osmileté tak čtyřleté studium, a zástupce ředitele středního 

odborného učiliště, které poskytuje několik tříletých oborů bez maturity, jeden 

čtyřletý obor s maturitou a také dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou 

pro absolventy nematuritních oborů. 

I oni považují za jeden z nejdůležitějších a v podstatě rozhodující faktor rodinné 

zázemí a sociální postavení rodiny, od kterého se pak odvíjí většina dalších věcí. 

V rodině dítě získá představu o hodnotě vzdělání, poskytuje mu nějaké materiální 

zázemí, působí na jeho vůli a motivaci. V nižším věku také za dítě ve většině situací 

rozhodují jeho rodiče, takže i volba určité vzdělávací dráhy (například odchod na 

jazykovou školu po 2. třídě základní školy nebo přestup na osmileté gymnázium po 

5. třídě) je téměř ve všech případech v režii rodičů, a ne dítěte samotného. To, 

v jakém prostředí dítě vyrůstá, tak může mít jak v pozitivním tak negativním smyslu 

rozhodující vliv. 

 

zástupce – SOU: 

„Sociální postavení rodiny určitě, protože, že jo, dítě, který nemá počítač, nemá 

přístup k internetu, tak jaký má třeba, že jo, možnosti proti těm, který to maj...nebo 

dítě, který je v rodině sociálně slabý, kde není výchově věnovanej příslušnej čas, tak 

taky určitě nemůže mít stejný podmínky. Čili hodně, hodně tam bude otázka toho 

sociálního postavení rodiny.“ 
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ředitel – G1: 

„Tyto rodiny (rodiče s vysokoškolským vzděláním – pozn. autorky) podporují tu 

vzdělanost u svých dětí a tlačí je do toho, aby už v útlém věku směřovaly na vysokou 

školu.“ 

„Některé děti, ačkoli jsou velmi talentované, tak to rodinné prostředí není zdaleka 

tak podněcující, aby je tlačili k tomu přijetí na nějakou opravdu dobrou školu nebo 

prostě na vysokou školu, kterou by to dítě chtělo a zvládlo by jí.“  

 

ředitel – G2: 

„Na inteligenci, schopnostech a vůli samozřejmě záleží, ale obávám se, že 

prostředí, ve kterém to dítě vyrůstá, tu vůli bude trošku posouvat nějakým směrem, 

který třeba z hlediska těch rovností není asi úplně to správné. (...) Nemyslím si, že by 

někdo nemohl studovat jenom proto, že je ze sociálně méně podnětných vrstev, ale je 

veden tak, že to není považováno za to nejdůležitější, za prioritu a z tohoto hlediska 

vidím rozdíly. (...) Celé je to v té rovině nějakého sociálního zázemí.“ 

„Vysokou hodnotu vzdělání přikládají hlavně ti, kteří nějaké vzdělání mají, a ti 

jsou schopni udělat pro své děti strašně moc, možná až nenormálně moc. Spíš je to 

v obrovské motivaci některé skupiny, než těmi zábranami tomu druhému pólu, té 

druhé sociální vrstvy, takže v tom je asi hlavní příčina toho, že to není tak, jak by to 

mělo být.“ 

 

Pohledy na otázku financí a jejich roli v nerovnostech v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání se částečně liší. Zástupce ředitele na SOU a první 

ředitel gymnázia ji vidí jako důležitou příčinu nerovnosti, protože přes to, že je u nás 

vzdělání zdarma, je delší setrvání dítěte ve vzdělávání pro rodinu finančně náročné. 

Druhý ředitel tento faktor za nijak významný nepovažuje. 

 

ředitel – G1: 

„Je zřejmé, že i když studium na vysoké škole u nás je jaksi oficiálně zdarma, tak 

to není záležitost jednoduchá a rodiny, které chtějí mít děti třeba v počtu dvou i více 
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na vysoké škole, tak je musí živit a to studium není zadarmo...v tomto omezení určitě 

je.“ 

zástupce – SOU: 

„Za první republiky existoval nějakej svaz nemajetnýho studentstva, to byli lidi, 

který měli přístup k nějakejm stipendiím (...). Kdyby něco takovýho existovalo, že jo, 

tak samozřejmě ten problém se tim poměrně zminimalizuje, jinak samozřejmě 

existuje a řekl bych, že je velice citelný.“ 

 

Podle obou ředitelů gymnázií má na nerovnosti určitý vliv i český vzdělávací 

systém tím, že je relativně selektivní. Na druhou stranu oba tvrdí, že víceletá 

gymnázia nikoho výrazně neznevýhodňují a v současné době, kdy v České republice 

do základního vzdělávání plyne od státu málo peněz na to, aby základní školy mohly 

přistupovat k žákům více individuálně a zajistit například dostatečnou nabídku 

volitelných předmětů, plní gymnázia funkci lepších příležitostí pro nadanější děti. Co 

je však podle všech dotazovaných v této otázce rozhodující, je demografický vývoj. 

V současné době, kdy dětí stále ubývá, se podle nich otázka dělení dětí do různých 

vzdělávacích drah začíná stávat mnohem méně závažnou. 

 

zástupce – SOU: 

„V současnosti, když těch dětí je tak velkej úbytek, kdy většina gymnázií absolutně 

nedělá přijímací řízení, tak je těžký na tu otázku (na roli selekce vzdělávacího 

systému – pozn. autorky) nějak odpovídat...“ 

ředitel – G1: 

„Dneska ta situace ještě ale je malinko jiná v tom, že ta populace klesá stále, 

takže kdo se hlásí, když řeknu, do gymnázia, na střední odbornou školu z 9. třídy, tak 

v podstatě téměř všichni se dostávají.“ 

ředitel – G2: 

„Dneska už polovina pražských gymnázií nemusí dělat přijímací zkoušky, protože 

se hlásí míň dětí, než kolik berou, na spoustu studijně náročnějších oborů se dostávaj 

i slabší děti...“ 
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Otázka ne/spravedlnosti do jisté míry souvisí s tím, jestli by se za účelem zlepšení 

současné situace mělo nebo dalo něco dělat. Vzhledem k tomu, že zástupce ředitele 

z učiliště i první ředitel gymnázia vidí jako problém finanční situaci studenta, 

respektive jeho rodiny, vidí v tomto směru i relativně snadnou cestu k napravení 

situace.  

Co se týká stránky sociálního zázemí, uvedl ředitel prvního gymnázia jako určité 

řešení neselektovat děti již v tak útlém věku, na druhou stranu zde vidí určité 

překážky, které by zrušení víceletých gymnázií v současné situaci bránily. 

 

ředitel – G1: 

„No, o tom, jak řešit ten problém jaksi sociální, to znamená, že by tam, že by ty 

děti nebyly rozdělovány už po 5. třídě, o tom se mluví velmi často, to je ten model 

severských zemí (...) kde se to ukázalo jako velmi šťastné, ale je to zase otázka 

finanční z hlediska jakoby státu. Stát musí do toho vzdělání potom dát víc. Jestliže 

skandinávské země říkají ano, my děti nedělíme, protože kvůli sociálním okolnostem 

a tak dále, není dobré, aby se oddělovaly už v 5. třídě a tady byly elitářské skupiny 

a tady méně, třeba, schopné děti, o to vůbec nejde, ale je třeba zase říct, že tam na 

těch jejich školách jsou prostředky na to, aby ty děti si vybíraly volitelné předměty 

v takové míře, jako to u nás možné není, že jo. Prostě u nás zůstanou na základní 

škole, tak se učí všichni pospolu. Tam maj daleko víc možností, protože stát do toho 

dává peníze. Čili pokud bychom tohleto chtěli odstranit, i když ten model toho 

víceletého gymnázia v tady té naší oblasti Německo, Rakousko, Uhersko staré, že jo, 

tady je to zavadené, to se těžko bude měnit a asi by to neprošlo vůbec veřejností, tak 

v tuhletu chvíli je zapotřebí, aby si stát uvědomil, vlastně, společnost, že pokud to 

nechceme takto rozdělovat a chceme ten sociální smír a tohleto všechno zachovat, 

tak potom ty prostředky do toho školství musí být v daleko vyšší míře než jsou 

teďkon. V této situaci mají gymnázia své opodstatnění.“ 

 

V této otázce jsou ředitel druhého gymnázia i zástupce ředitele SOU poněkud 

skeptičtější. 
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otázka: 

„A myslíte si, že by se dalo něco dělat i s tou sociální složkou, nebo tam je to 

prostě nějaká danost a že se s tim nic moc dělat nedá?“ 

zástupce – SOU: 

„No, asi tak.“ 

ředitel – G 2: 

„...protože když to dítě nemá motivaci a není podporováno z domova, tak ta škola 

má jen velmi omezené možnosti s tím něco udělat. (...) ...jestli se nestavíme do role 

mesiášů a spasitelů, jestli ty školy nechtějí všechno napravovat a jestli si ta 

společnost nemyslí, že by ta škola měla všechno dělat a jsem přesvědčen, že si někdy 

ukrajujeme příliš velký krajíc chleba a že jsou věci, které nemůžeme zvládnout 

a které nám nepřísluší. Nedokážu si představit, že by školy dokázaly pracovat s tim, 

že budou přesvědčovat lidi o blahodárnosti vzdělání pro jejich děti, to si musí ta 

rodina trošku ujasnit sama.“ 

 

Z toho je jasné, že ani ředitelé středních škol nevidí žádné jednoduché řešení 

otázky nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, protože vzhledem k tomu, 

že hlavní příčinu vidí v rodinném zázemí dětí, muselo by se jít až na úroveň rodiny, 

což podle nich není vždy v silách školy, i když se učitelé samozřejmě snaží pro děti 

udělat maximum jejich motivováním a podporou. 

6.2.3. Musí se začít dřív – malá šance vysokých škol na změnu v otázce 

nerovností 

Role vysokých škol v otázce nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání je 

„objektivně“ spatřována především v koncepci přijímacích zkoušek. Proto jsem si 

jako zástupce vybrala proděkanku pro studijní záležitosti, která má v tomto ohledu 

jisté pravomoci. 

V koncepci přijímacích zkoušek a obecně v tomto konkrétním kroku, tedy 

v přechodu ze střední školy na vysokou, však paní proděkanka nespatřuje žádnou 

diskriminaci. Studenti jsou přijímáni pouze na základě výsledků v testech (na rozdíl 

od minulého režimu, kdy se zohledňovaly i další charakteristiky jako například 
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sociální původ a politická příslušnost) a navíc je podle ní v dnešní době tendence 

testovat spíše studijní předpoklady než znalosti. 

 

proděkanka: 

„Já doufám, že záleží jenom na schopnostech, že ty rozdíly jsou způsobeny 

schopnostmi uchazeče. Že v tom nejsou žádné jiné skryté faktory.“ 

„Přijímací testy dělá student... Nic jinýho se nezohledňuje, jenom, my tedy bereme 

ke studiu jenom na základě výsledků testů přijímacích zkoušek a nebo naopak 

promíjíme přijímací zkoušky v případě úspěšných olympioniků...“ 

 

Ani co se týká finanční situace nevidí žádnou větší bariéru, protože strukturálně 

jsou dnes podmínky nastaveny tak, aby kvůli nedostatku financí nebyl nikdo 

z hlediska možnosti studovat výrazně omezený. 

 

proděkanka: 

„Myslím si, že to není jakoby to nejhlavnější, protože existují různý možnosti 

podpůrných stipendií, různé... Student může požádat, když je ve finanční tísni, 

například u nás existují různé možnosti... Tohleto se zohledňuje. Myslim si, že 

v dnešní době jako jsou (...) nastavený tak podmínky, aby toto, aby tato bariéra 

nebyla, aby tyto rozdíly nebyly respektive aby byly třeba minimalizovaný.“ 

 

Největší váhu přikládá sociálnímu prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. To do 

určité míry determinuje všechny další záležitosti nejen v otázce volby vzdělávací 

dráhy, ale celého života. 

 

proděkanka: 

„Tak podle vědeckých studií se samozřejmě všechno, celý sociální prostředí, který 

začíná od početí, respektive ještě před početím, se promítá do šancí, jak je ten člověk 

následně úspěšný, takže samozřejmě, že něco takového existuje.“ 
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„Jak funguje rodinný prostředí, jak funguje ta škola, tak to jsou rozhodující 

faktory na to, jak dál ten člověk bude úspěšný, jak bude úspěšný, jakou životní dráhu 

si vybere.“ 

 

Od toho se odvíjí i názor na to, jak by se daná situace dala učinit spravedlivější ve 

vztahu k dětem z méně podnětného sociálního prostředí. Muselo by se však nutně jít 

na nižší úroveň vzdělávání, nejlépe asi na tu nejnižší (mateřské školy), protože 

vysoké školy pro to nemohou udělat nic jiného, než při přijímacích zkouškách 

zohledňovat především studijní předpoklady uchazečů.  

 

proděkanka: 

„To je ale komplex, to je prostě komplex faktorů (v rámci sociálního prostředí – 

pozn. autorky), které spolupůsobí, ale nedovedu si představit, jakym způsobem by se 

jako dávala jiná váha nebo jak by se toto změnilo při přístupu ke vzdělání (při 

přijímacích zkouškách na VŠ – pozn. autorky), než na základě tedy prokázání 

nějakých studijních předpokladů.“ 

„Ale to by se muselo začít prostě od začátku, od toho prostředí, kdy to dítě chodí 

do mateřský školy, do toho celýho systému školství, jakoby... Vůbec ono to teď vede 

k tomu poskytovat nikoli jakoby celoplošně všem stejně, stejnou vzdělávací péči, ale 

založit to na individuálních potřebách toho dítěte.“ 

 

Některé základní školy se o snižování těchto rozdílů a speciální podporu 

znevýhodněných dětí snaží, ale je to čistě vůle konkrétních škol a existují zde velké 

rozdíly. 

 

proděkanka: 

 „V některých školách ano, v některých ne, to záleží v postatě na „osvícení“ těch 

některých daných škol. (...) Není to jednotný, a jsou některý školy, který maj... ve 

svym programu vzdělávacím, že se i na tyhle děti zaměřují, dávaj jim... prostě snažej 

se vyrovnat ty rozdíly, a některý ne. Takže existují rozdíly.“ 
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Největší naději tedy vidí v individuálním přístupu k žákům na nižších stupních 

vzdělání a také poskytování nějaké nadstandardní péče dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, které by jim mohlo znesnadnit začlenění do kolektivu, ať 

už jde o znevýhodnění z hlediska sociálních nebo zdravotních problémů v rodině 

nebo například o jazykové problémy, se kterými se musí potýkat rodiny 

přistěhovalců. 

 

proděkanka: 

„Je to komplexnější, ta pomoc není prostě jakoby rovnoměrně cílená na ty děti 

sociálně znevýhodněné prostředím, a že by nějakým způsobem víc měly být tyto děti 

podchycovány a věnována jim jakoby větší taková ta péče z hlediska třeba těch 

speciálních vzdělávacích potřeb.“ 

„Všem by měly být dány stejný šance, jo, to znamená, že šance na vzdělání by 

opravdu měla být dána stejná všem dětem, ať je z toho prostředí nebo z toho 

prostředí. A jestli že je z nějakého prostředí, které je... já nevim, třeba dítě rodičů 

drogově závislých, kde jsou silný sociální problémy, no tak maximálně tam prostě dát 

třeba základní škole nějaký nadstandardní sociální služby, poskytovenej nějakej 

servis, aby to dítě prostě mohlo, mohlo začít fungovat tak jak ostatní děti, protože 

ono je opravdu handicapovaný tim sociálnim prostředim. A jestliže toto se tomu 

dítěti nedostaví, tak jednoznačně toto dítě se začne postupně vyčleňovat z kolektivu, 

nebude stačit těm ostatním dětem. Takže to je to, co jakoby mělo být cíleno na 

některý problémový případy.“ 

 

Z názorů paní proděkanky je jasné, že si dokáže docela dobře představit, že by se 

školy angažovaly i ve směru snižování rozdílů pramenících z toho, v jakém 

sociálním prostředí se děti pohybují. Je to pohled odlišný od zástupců středních škol, 

podle kterých buď tyto zásahy škole úplně nepřísluší, nebo by se spokojili s menší 

selektivitou našeho vzdělávacího systému. Velice podnětná je určitě myšlenka 

plošného poskytování sociálních služeb prostřednictvím školy dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 



46 

 

6.2.4. Pohledy expertů na vzdělávání 

Experti na vzdělávání jsou skupinou, která má na problém nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání nejkomplexnější a nejhlubší pohled, což jistě není nijak 

zvlášť překvapivé. Přesto se každý v rozhovoru zaměřil na trochu jinou část 

problému a jejich pohledy například na roli finanční situace se od sebe relativně 

hodně liší. 

Rodinné zázemí a v podstatě celé sociální okolí je podle obou expertů velice 

důležité, jeden z nich se ale v této otázce odvolal na literaturu a více se o něm 

nevyjadřoval. Druhý expert však tuto otázku rovnou spojil s rolí vzdělávacího 

systému a školy a toho, do jaké míry jsou jimi tyto nerovnosti dále posilovány. 

 

Expert 1: 

„Bohužel jenom na těch schopnostech a na té vůli nezáleží, protože tam jsou vlivy 

jakoby ty vnější, který se projevujou tím, že třeba v té 5. třídě (...) 10% populačního 

ročníku, co je na těch základních školách, odejde na víceletá gymnázia, tak ty lidi už 

jsou prostě v nějaký dráze, která je směřuje víceméně všechny k tomu dalšímu 

studiu...(...) plus teda... nebudu rozvádět to, že je tam nějakej vliv toho rodinnýho 

zázemí, o čemž je napsáno spoustu toho...“ 

„Ta vůle je jako do značné míry, si myslim, bohužel i bohudík, ovlivňována tím 

zázemím v tý rodině, vrstevníky...“ 

Expert 2: 

„Ty příčiny těch nerovností jsou, jsou všude stejný. Že jo, tak to neni problém 

českýho vzdělávacího systému, to je problém všech vyspělých vzdělávacích systému, 

že zkrátka a dobře, děti, které mají motivované rodiče, vzdělané rodiče, bohaté 

rodiče, zpravidla mají jaksi lepší šance, protože rodiče kromě toho, že se vyznají 

v tom vzdělávacím systému, mohou jim poradit, jsou schopni jim poradit i s tim 

učivem, jsou schopní včas rozpoznat, že je nějaký problém a přijmout nějaký 

nápravný opatření a navíc jsou si vědomi toho významu toho vzdělání a ty děti do 

jaksi toho vzdělání více honí. Ale to, co je důležitý, je do jaký míry tyhlety, bych řekla 

předpoklady, který jsou daný tim, jak ta společnost vypadá, do jaký míry je posiluje 

škola. A já si myslim, že u nás ta škola tohleto posiluje hodně a to je... a druhá věc je, 
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že... že si toho ani není vědoma. (...) to znamená, že vlastně tady neni snaha ani na 

straně tý vzdělávací politiky tohleto zkoumat a tohleto odstranit.“ 

 

Obecně by se dalo říci, že experti se hodně zaměřovali na vzdělávací systém 

a školu a to, jakým způsobem se na nerovnostech podílejí. Nešlo pouze o selektivitu 

našeho systému vzdělávání, ale i o roli učitelů a jejich ochotu se zabývat péčí o děti 

se speciálními potřebami. Je to relativně logické, protože právě oni se tímto 

problémem zabývají i z hlediska vzdělávací politiky a oni jsou ti, od kterých by 

nejpravděpodobněji mohla přijít iniciativa nějaké změny současné situace. 

 

Expert 1: 

„Ale myslim si, že je to i třeba z hlediska těch fakt jednotlivejch středních škol 

(typů – pozn. autorky), tak si myslim, že by tomu určitě prospěla větší možnost jakoby 

ňákejch... možnost jako přestupů, taková prostupnost...která jako, ona jako teoreticky 

je, není to, není to zakázaný, ale...ale v praxi se to příliš neděje...“ 

Expert 2: 

„Ty příčiny, já bych řekla, že minimálně, já bych řekla... jsou jakoby takovýho 

dvojího druhu. Jedna věc je ta struktura toho systému, což jsou bezesporu víceletá 

gymnázia, což jsou, já nevim, třídy s rozšířenou výukou jazyků... (...) Takže jedna věc 

je ta struktura, ale druhá věc je ten přístup těch učitelů, a to já myslim, že je daleko 

důležitější, a to si myslim, že je taky u nás prostě pole naprosto neorané, že ti učitelé 

jaksi nepovažují za svojí profesní povinnost pomoct každýmu dítěti, aby se jaksi 

rozvinulo co nejvíc, aby se co nejvíc motivovalo pro další vzdělávání. Ti učitelé jaksi 

k tomu nikdy nebyli vedeni, oni byli vedeni k tomu, že mají právě ty děti jako 

spravedlivě oznámkovat, aby pak bylo jasný, jestli maj jít do učení nebo na 

průmyslovku anebo teda, že z nich má bejt ten gymnazista. (...) A pak maj pocit, že 

všechno je samozřejmě věcí rodiny, jo.“ 

„...ti naši učitelé (...) prostě řekli, že ta rodina, že jsou nezodpovědný, že se s nima 

prostě nedá spolupracovat a že v ten moment, kdy ta rodina neni schopna dodržovat 

ta pravidla, co jsme si jako škola stanovili, tak to nám je bohužel líto, ale s tim my 

nemůžeme nic dělat. A to si myslim, že je opravdu jako zásadní problém.“ 
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Rozdílný pohled mají experti na otázku financí. Zatímco Expert 2 ji v současné 

situaci nevidí jako zásadní, Expert 1 vidí finance jako významný faktor, který jedné 

skupině ulehčuje a druhé naopak znesnadňuje cestu k vysokoškolskému vzdělání. 

 

Expert 2: 

„Já si myslim, že u nás ještě pořád je to vedlejší faktor, ale je možný, že se to 

v budoucnosti změní...“ 

Expert 1: 

„Ty peníze jsou jako strašně podle mě jako v tom důležitej faktor z toho důvodu, 

když jsou soukromý školy... Do určitý míry je to tak, (...) že jakoby tam ty lidi si 

odchodí prostě něco a dostanou teda pak jako ten titul třeba, já nevim, snadnějc...(...) 

Já si myslim, že s těma penězma se nedá nic dělat, i když jako, jak jsem řikal, za 10 

let už budou nějaký půjčky, tak pořád tam budou tyhlety možnosti si to vzdělání 

víceméně zaplatit, koupit...“ 

„Už v současný době jako, že jo, to studium je nákladný a stojí spoustu peněz 

prostě, protože ten člověk nechodí do práce, ale prostě ty rodiče ho podporujou, 

chodí na nějaký brigády a takhle, takže si myslim, že v tomhletom to rozhodování 

bude pořád jako obtížnější pro lidi z nízkopříjmovejch rodin...“ 

 

Velký problém také Expert 2 spatřuje v nedostatečných financích, které do 

vzdělávání u nás v republice plynou. Tento problém zabraňuje tomu, aby se školy 

mohly zaměřovat na žáky více individuálně a přitom je neselektovat a zároveň by to 

mohlo být jednou z příčin nedostatečné motivace učitelů vyvíjet snahu nad rámec 

základní pracovní náplně. 

 

Expert 2: 

„Ty peníze, který by tam byly, nejsou nutně jenom na platy učitelů, ty jsou třeba 

na pomocný pracovníky, že jo, kteří mohou právě se věnovat třeba dětem, který 

potřebujou nějakou speciální podporu, ať už jsou to děti nadané anebo jsou to děti, 

který mají problémy. (...) Pokud je ta škola vybavená takovejhlema silama a umí 

s tim pracovat, může si dovolit nějaký servisní služby, tak potom neni třeba ty děti 
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rozdělovat, protože potom ta škola má kapacitu na to, aby je vzdělávala všechny 

pohromadě.“ 

 

To už souvisí i s řešeními, která by experti na vzdělávání navrhovali. V tomto 

ohledu jsou oba relativně skeptičtí, protože si uvědomují, že ve hře je spousta 

faktorů, které spolupůsobí a jsou vzájemně provázané. Aby se něco změnilo, musely 

by být zásahy velice výrazné a určitě by směřovaly na nižší stupně vzdělání, i když 

Expert 1 vidí určité zlepšení i v otázce přijímacího řízení na vysoké školy. 

 

Expert 1: 

„Myslim si, že v tomhletom je velmi dobrej krok těch fakult (...), který dávají čím 

dál větší důraz na ty testy, který dělá to Scio (...) že to zjišťuje teda nějaký ty studijní 

předpoklady, a myslim si, že tohleto je takový jako relativně objektivní...(...) Ale zase 

je to spíš, bych se na to koukal v tom smyslu, že je nějaká skupina uchazečů a v rámci 

ní...“ 

„Já si myslim, že v tomhletom by se pak mělo jít na tu úroveň možná těch 

středních škol, jakoby, protože tam... chtě nechtě je to tak, že ty gymnázia 

připravujou pro to vysokoškolský studium tim, jak jsou zaměřený, takže v tomhletom 

si myslim, že je určitě taky prostor...“ 

Expert 2: 

„Myslim si, že není jiná cesta i... to vzdělání opravdu jako sjednotit, snažit se jako 

všechny ty děti podporovat v tom, aby se všechny vzdělaly co nejvíc a na úrovni tý 

střední školy jako podstatně zvýšit tu všeobecně-vzdělávací část tak, aby všechny ty 

děti byly pro to vysokoškolský studium připravený...“ 

 

Problém však spatřují v tom, že žádné změny nebude lehké prosadit, pokud s tím 

nebude ztotožněna společnost, která, jak se zdá, zatím žádný zásadní problém nevidí. 

Podle obou expertů by tedy mělo být prioritou působení na smýšlení celé společnosti 

o vzdělání, jeho hodnotě a přínosu pro život i o otázkách nerovností v přístupu 

k němu. 

 



50 

 

Expert 1: 

„V tomhletom si furt myslim, že by potře.. by to chtělo nějakou tu informaci o tom, 

jako... k tomu posunu dochází, a cílem, proč jako je snaha, aby každej končil třeba 

maturitou je to, třeba když to vezmu ze svýho pohledu, jak bych to prezentoval, tak je 

to, aby ty lidi měli jakoby otevřejnější do budoucna otevřenější šance rekvalifikovat 

se, protože je prokázáno, že nejobtížněji se rekvalifikujou lidi, který jsou vyučený, 

který prostě jsou úzce nějak jako zaměřený, ta všeobecná složka je tam minimální 

v tomhletom typu studia, a že.. ta rekvalifikace a pravděpodobnost spadnutí do 

nezaměstnanosti je daleko obtížnější... To já za tim vidim.“ 

Expert 2: 

„Vlastně ta jedna velká příčina je vlastně ten, ten postoj tý společnosti, že ta 

společnost si myslí, že takhle je to dobře.“ 

„Já si myslim, že jediný řešení je... v podstatě jako v nějaký jednotný škole, jo. 

A řešení té jednotné školy samozřejmě velmi jako narazí na...na zejména teda na tu 

vzdělanou... na názory tý vzdělaný části tý společnosti, protože budou mít pocit a) že 

všichni budou vysokoškoláci a nebudeme mít ty kvalifikovaný řemeslníky, že prostě 

se sníží ta kvalita toho vzdělání a tak dále...(...) Věřim tomu, že řada z nich by jako 

nahlédla (do problematiky – pozn. autorky), kdyby byli nuceni si to jako rozmyslet...“ 

  

Experti na vzdělávání mají ze všech respondentů nejucelenější názor na to, v čem 

příčiny nerovností spočívají, i na to, jak by se případně mohly řešit. Je to poměrně 

jasné vzhledem k tomu, že se jedná o profesionály, kteří se tímto problémem 

dlouhodobě zabývají a na toto téma prováděli i několik výzkumů. Hlavní problém 

však spatřují v tom, že dokud si otázka vzdělání a nerovností v přístupu k němu 

nezíská zájem a podporu alespoň určité části veřejnosti, bude prosazování jakýchkoli 

změn velice obtížné. 

6.2.5. Provázanost sociálně-kulturní a sociálně-ekonomické složky 

sociálního původu v pohledu poradkyně ministra školství 

Podle poradkyně ministra školství jsou v otázce nerovností v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání nejdůležitější dva faktory, a to sociálně-kulturní 
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a sociálně-ekonomické zázemí dětí. Tyto dva faktory jsou velice provázané, protože 

vyšší vzdělání rodičů ve velké části případů znamená i jejich vyšší příjem.  

 

poradkyně ministra: 

„...to sociálně slabší prostředí je právě daný nejenom těma penězma, ale 

i uvažováním těch rodičů a tyhlety věci se vždycky jakoby spojujou dohromady...“ 

„Ty děti maj samý jedničky, maj naprosto skvělý studijní výsledky, takže jakoby 

z hlediska studijních výsledků jsou na stejný úrovni (...), ale tim, že nemaj to zázemí, 

to jakoby sociální, to rodičovský zázemí, protože ty rodiče jim nejsou schopný 

poradit, opravdu nejsou, i kdyby chtěli, tak prostě ti rodiče žijou v nějakém úplně 

jiném světě a ty děti jsou neprůbojné, jsou prostě... sociálně stydlivé, strašně stydlivé, 

a tudíž i když třeba něco vědí, tak se stydí zvednout ruku, sdělit tu informaci a tak 

dále. A co se týče potom dalšího způsobu vzdělávání toho být dravý, tak pokud ty 

rodiče to dítě někam cpou a to dítě je trochu dravé, tak to dítě má daleko větší šanci 

na vyšší vzdělání než rodiče dětí, které... kteří nevědí, jak tomu dítěti poradit. To dítě 

má samý jedničky, přijde domu a chce se poradit a říct... Tak co myslíš, mám na to, 

abych šla na tu střední školu, mám na to, abych šla na tu vysokou školu a ty rodiče je 

od toho odradí a řeknou, hele, víš co, radši ne, protože to je stejně vo známostech, ty 

my nemáme, vysokou školu nemáme, nikdo jsme tim neprošli, takže nevíme, jak to 

tam chodí. Tak běž do práce a přinejhoršim si kdyžtak při zaměstnání uděláš nějakou 

vysokou školu soukromou, protože tam se dostaneš bez problémů. Takže já si myslim, 

že tam opravdu hraje obrovskou roli to zázemí těch dětí a samozřejmě i finanční 

situace.“ 

 

Děti, jejichž podmínky jsou v tomto ohledu nepříznivé, pak mají horší pozici 

nejen v tom, že jim jejich rodiče nedokážou dostatečně poradit a pomoci, ale 

například i kvůli špatnému technickému zázemí. Tato nevýhodná výchozí pozice pak 

ovlivňuje děti v podstatě po zbytek jejich vzdělávací dráhy a způsobuje tak 

dlouhodobou nerovnost. 
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poradkyně ministra: 

„Takže i třeba taková triviální věc, že najednou si řeknete, tak já v tý 5. třídě dám 

šanci úplně dětem, který jsou z... z různýho prostředí, ale maj stejný studijní 

předpoklady, tak najednou to dítě z toho sociálně slabýho prostředí, i když ho z toho 

prostředí vytrhnu a dám ho mezi ty bohatý děti a vlastně jakoby už nepotřebuju tolik, 

aby ho ten rodič ovlivňoval, něco ho učil a tak dále, tak stejně to dítě dohání ty 

ostatní dva tři roky jenom proto, že nemělo přístup k informacím, jenom proto, že 

nemělo doma ten počítač, jo. Takže třeba i takovýhle zázemí technický hraje 

obrovskou roli...“ 

 

Roli vzdělávacího systému vnímá negativně především kvůli jeho selektivitě, kdy 

jsou od sebe oddělovány děti již v útlém věku. 

 

otázka: „Jestli ten vzdělávací systém ty nerovnosti podporuje nebo je snižuje...?“ 

poradkyně ministra: 

„Podporuje... Jednak se tváří, jakože žádný nejsou, že maj všichni stejný 

podmínky, ale podporuje je tim, že jsou víceletá gymnázia a ty děti se selektěj 

v tomhletom věku, nejvíc potřebovali naťuknout a pomoct ti, kteří jsou z toho 

sociálně slabýho prostředí, kde nemaj ani ty peníze ani tu morální podporu.“ 

 

Stejně jako experti na vzdělávání vidí i poradkyně ministra velký problém v tom, 

že si společnost (konkrétně rodiče) neuvědomuje hodnotu vzdělání. V tomto ohledu 

by podle ní měla nastat nějaká změna, která by mohla podpořit řešení problému 

nerovností. 

 

poradkyně ministra: 

„Nejsnadnější je změnit myšlení rodičů, to nic nestojí, stálo by to energii třeba ve 

škole, nebo řekněme nějaký reklamní kampaně (...), ale myslim si, že je opravdu 

potřeba působit na rodiče, měnit jejich myšlení a jaksi vtlouct jim do hlavy vzdělání 

má hodnotu.“ 
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Řešení by podle ní mělo být komplexní a zahrnovat i zmenšování rozdílů na 

nižších stupních vzdělání (víceletá gymnázia a základní školy, různé typy středních 

škol), ale konkrétně pro vysoké školy vidí řešení ve snižování ekonomických rozdílů, 

které by měly mít dopad zároveň na sociálně-kulturní příčiny nerovností8. 

 

poradkyně ministra: 

„Když by se ten student osvobodil od té rodiny ekonomicky, tak ona sice zůstane 

sociálně slabá mentálně nebo (...) méně vzdělaná, méně vzdělaní rodiče, ale 

v okamžiku, kdy ten student je ekonomicky osvobozenej, tak ať chcete nebo nechcete, 

on už se z tý rodiny mentálně vytrhl. A on v tu chvíli sice poslouchá ty rodiče, že mu 

cosi říkají, cosi radí, ale už se daleko lépe orientuje právě proto, že už dostane 

nějaké peníze (...) a v okamžiku, kdy ten student je takhle osvobozený a může se 

jakoby řekněme snadněji rozhodovat, že není závislý na rodičích, tudíž ty rodiče 

neříkají hele, jako to je jako šílená zátěž pro rodinu jako, běž radši pracovat a tak 

dále, tak ten student je i svobodnější ve výběru té školy a i svobodnější v tom, jestli 

teda nakonec aspoň toho bakaláře si udělá nebo neudělá.“ 

 

V otázce působení rodinného zázemí i posilování nerovností z něj plynoucích 

skrze vzdělávací systém se poradkyně ministra shoduje s odborníky na vzdělávání. 

Částečně rozdílný je však jejich pohled na ekonomickou stránku nerovnosti. Tento 

faktor považuje poradkyně ministra za jeden z klíčových a skrze něj by se podle ní 

měl tento problém na úrovni vysokých škol i řešit. Další změny by však musely přijít 

i na nižších stupních vzdělávání. 

6.3. Shrnutí hlavních zjištění 

Za nejpodstatnější zjištění, které z rozhovorů vyplynulo, považuji to, že všichni 

respondenti bez ohledu na svou pozici v rámci vzdělávacího systému nebo 

samotného problému nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání uvedli jako 

                                            

8 Toto řešení se shoduje se změnami navrhovanými Bílou knihou terciárního vzdělávání 2008, jejíž 
první verze je v současné době předložena k veřejné diskuzi. 
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jednu z hlavních příčin rozdílů a nerovností rodinné zázemí a sociální prostředí žáků. 

To, v jakém prostředí dítě vyrůstá, určuje jeho výchozí pozici a do značné míry 

ovlivňuje celý jeho další život. Až potud se všichni respondenti shodují. Rozdílně 

však vnímají další faktory, které postupem času do problému vstupují, a také to, jestli 

je daná situace spravedlivá, nebo by se měla vnějšími zásahy napravovat. 

Nejvýrazněji se od ostatních skupin liší studenti maturitních ročníků středních 

škol, kteří, ač zde nějaké problémy spatřují, nevidí situaci jako vůči konkrétním 

skupinám nespravedlivou a za rozhodující považují snahu a vůli jednotlivce, která 

může překonat případné překážky. Studenti, kteří prošli středním odborným 

učilištěm, pak vidí jako zásadní problém, že se v České republice musí žáci o své 

budoucnosti, kterou podle nich v zásadní míře ovlivňuje typ absolvované střední 

školy, rozhodovat již v patnácti letech. Vyplývá to z jejich osobní zkušenosti, kdy 

v současné situaci těsně před maturitou řeší, že jejich podmínky pro vstup na 

vysokou školu (a potažmo i trh práce) jsou oproti absolventům jiných škol značně 

ztížené a že kdyby tuto volbu mohli učinit znovu, rozhodli by se jinak. Přesto však 

pořád cítí velkou míru odpovědnosti za své rozhodnutí a vůle jednotlivce, pokud je 

dostatečná, podle nich může případné bariéry překonat. Postoje studentů se tedy do 

značné míry odvíjejí od toho, jakou střední školu studovali.  

Ředitelé gymnázií a zástupce ředitele středního odborného učiliště také vidí jako 

hlavní faktor rodinné zázemí, který se však spojuje ještě s finanční situací studenta 

nebo jeho rodiny, což některé jedince výrazně zvýhodňuje oproti jiným. Jsou však 

skeptičtí ohledně změn a možnosti působení školy na to, aby se rozdíly způsobované 

rodinným zázemím snižovaly. Vzhledem k jejich pozici by se tento postoj dal 

interpretovat i tak, že nechtějí přijmout odpovědnost za to, že se školy nesnaží danou 

situaci výrazněji ovlivnit. Odvolávají se také na to, že demografickým vývojem 

způsobený úbytek dětí ještě snižuje vliv vzdělávacího systému, což by mohlo 

způsobit jejich apatii ke změnám a podlehnutí dojmu, že se vše vyřeší samo 

přirozenou cestou. 

Proděkanka pro studijní záležitosti vidí v podstatě jediný a rozhodující faktor, a to 

sociální prostředí, ze kterého dítě pochází. Je však mnohem otevřenější 

a optimističtější, co se týká možných změn. Podle ní je nutné se v rámci školy 

zaměřit na děti sociálním prostředím znevýhodněné, věnovat se individuálně jejich 

potřebám a prostřednictvím školy nebo minimálně za její spolupráce jim poskytovat 
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i sociální služby. V oblasti své kompetence, tedy přijímacích zkouškách na vysoké 

školy, příčinu nerovnosti nevidí. Jí navrhované změny se tedy týkají oblastí, které by 

se vysokých škol žádným způsobem nedotkly. 

Experti na vzdělávání vidí také důležitou příčinu v sociálním zázemí dětí, ale 

nejsilněji upozorňují na „chyby“ vzdělávacího systému a školy, které místo toho, aby 

se snažily původní nerovnosti mezi dětmi snižovat, je naopak posilují. Jde nejen 

o vysokou selektivitu našeho vzdělávacího systému jak na základním, tak středním 

stupni vzdělávání, ale i o přístup učitelů, kteří nemají snahu znevýhodněným dětem 

výrazně pomoci a odvolávají se na neschopnost rodičů. To v podstatě odpovídá 

přístupu ředitelů gymnázií a zástupce ředitele učiliště, kteří tvrdí, že rozdíly dané 

sociálním zázemím dětí se zmírňovat prakticky nedají, nebo že to škole nepřísluší. 

Odborníci pak doporučují změny na nižších stupních vzdělání – sjednocení 

základního vzdělávání s intenzivnější péčí pro děti se speciálními potřebami 

a rozšíření všeobecně-vzdělávací složky na odborně zaměřených středních školách, 

čímž by se zvýšila šance studentů odborných škol při přijímacích zkouškách na 

vysokou školu i prostupnost mezi jednotlivými typy středních škol. Změny jsou však 

podle nich blokovány především smýšlením společnosti, kdy si hlavně její 

vzdělanější část chce udržet svá privilegia. Vzhledem k tomu, že odborníci na 

vzdělávání mají o problematice nejhlubší znalosti a také jsou nejméně vázáni na 

konkrétní podobu vzdělávacího systému, není nijak překvapivé, že navrhují nejvíce 

změn.  

Poradkyně ministra školství se ve velké míře shoduje s odborníky. Citelný rozdíl 

je zde ale ve vnímání úlohy peněz. Poradkyně ministra je vidí jako významný faktor, 

do značné míry neoddělitelný od rodinného zázemí, skrze nějž by se měl problém 

nerovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání na úrovni vysokých škol řešit. 

Pokud by byl skrze podporu a půjčky student finančně osvobozen od výchozí rodiny, 

byl by více osvobozen i v rovině uvažování a jeho volba vzdělávací dráhy by tak 

byla nezávislejší na výchozí rodině. Tyto změny by však měly být spojeny i se 

změnami na nižších stupních vzdělání. 

Názory jednotlivých aktérů se tedy od sebe v různé míře liší. Jejich odlišnost do 

značné míry plyne z jejich postavení v rámci nebo vůči vzdělávacímu systému. Čím 

volnější je jejich vztah, tím více změn navrhují. Důležité také je, jak moc by se 

konkrétní změny dotkly přímo aktérů. Změny na nižších stupních vzdělání navrhují 
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odborníci, poradkyně ministra a proděkanka z vysoké školy, u nichž je jasné, že by 

tím jejich každodenní práce nebyla nijak výrazně ovlivněna. Ředitelé gymnázií a 

zástupce ředitele středního odborného učiliště tvrdí, že se rozdíly v nerovnostech 

způsobených sociálním prostředím dětí ve škole nijak zvlášť zmírňovat nedají, což 

by mohlo být způsobeno i jejich neochotou se přizpůsobovat novým podmínkám, 

které by přijetím změn určitě nastaly. 
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7. Porovnání vědeckých teorií s „teoriemi“ 
zúčastněných aktérů 

Porovnat vysvětlení vzdělanostních nerovností, které poskytují vědecké teorie, 

s vysvětleními zúčastněných aktérů, je poměrně složité, protože pohledy aktérů 

rozhodně nejsou tak ucelené a komplexní. Mezi odbornými explanacemi 

a vysvětleními aktérů lze však nalézt několik společných rysů a někdy i relativně 

velkou podobnost. 

Jelikož se všichni aktéři shodli na tom, že velice významným faktorem je rodinné 

zázemí dětí a sociální prostředí, ve kterém se pohybují, ukazuje to na spojitost 

s teorií kulturní reprodukce. Výchovou je dětem předáván kulturní kapitál, který pak 

mohou zhodnotit ve škole a vytvořit si lepší výchozí pozici pro získání 

vysokoškolského vzdělání i lepší pozice ve společnosti. Důležitou součástí teorie 

kulturní reprodukce ale také je, že škola je nástrojem k reprodukci a ospravedlnění 

nerovností daných kulturním kapitálem osvojeným v rodině. S touto představou se 

shodují především názory expertů na vzdělávání a proděkanky pro studijní 

záležitosti. Podle nich vzdělávací systém svou selektivitou i skrze přístup učitelů, 

kteří neposkytují znevýhodněným dětem speciální péči, nerovnosti posiluje 

a odvolávají se na „neschopnost“ rodičů, čímž ospravedlňují svou nečinnost. 

Současnou situaci tak považují za přirozený a téměř nezměnitelný stav. Do této 

teorie zapadá i názor expertů, že proti zásadnějším změnám současného systému se 

vždy začne stavět vzdělanější část společnosti, protože nechce přijít o svá privilegia. 

Další teorií, se kterou se shodují vysvětlení některých aktérů, je teorie 

racionálního jednání. Nejvýrazněji se s touto teorií shoduje poradkyně ministra, ale 

částečně také první ředitel gymnázia a zástupce ředitele učiliště i jeden ze studentů, 

který považuje případný nedostatek financí za zdroj nerovností. Problém vidí 

v sociálně-kulturní složce rodinného původu žáků, který se projevuje především 

v nižším věku, a také v sociálně-ekonomické situaci rodiny, která vstupuje do hry 

především u vysokoškolského vzdělání. To odpovídá působení primárních 

a sekundárních faktorů, jak ho popisuje teorie kulturní reprodukce. Čím vyšší stupeň 

vzdělání, tím více se při volbě vzdělávací dráhy projevují sekundární faktory, kdy 

lidé vyhodnocují potenciální přínosy a náklady, a také rizika spojená s případným 

neúspěchem. V této fázi do rozhodování vstupuje finanční situace, kvůli které 
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sociálně-ekonomicky slabší rodiny často hodnotí riziko případného neúspěchu jako 

natolik velké, že pro dítě zvolí méně prestižní vzdělávací dráhu, nebo dokonce 

ukončení formálního vzdělávání. 

Poslední teorie, která se shoduje s pohledem některých aktérů, především expertů 

na vzdělávání a částečně studentů, kteří prošli středním odborným učilištěm, je teorie 

efektivně udržované nerovnosti. Tato teorie tvrdí, že vyšší sociální vrstvy si jsou 

schopny udržet určitou míru výhod. To se v rámci dosaženého vzdělání projevuje 

v tom, že pokud k danému stupni vzdělání není universální přístup, jeho dosažení 

závisí do značné míry na sociálním původu. A pokud k danému stupni universální 

přístup je, projeví se sociální původ v kvalitě a druhu dosaženého vzdělání, což 

jedince odlišuje a ovlivňuje to jejich šance na dalších tranzicích. Selektivita českého 

vzdělávacího systému pro to vytváří podmínky, takže dětem z výše sociálně 

postavených rodin se daří obsazovat místa ve výběrových třídách, na víceletých 

i čtyřletých gymnáziích a děti ze sociálně slabších rodin zůstávají na základních 

školách a často pak nastupují na střední odborné školy nebo odborná učiliště. Tento 

fakt se pak přenáší na přechod mezi střední a vysokou školou, kdy mají děti 

z gymnázií větší pravděpodobnost přijetí právě kvůli typu předchozího studia. 

S žádnou další teorií uvedenou v kapitole 5 se výpovědi jednotlivých aktérů 

neshodovaly. 
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8. Závěr 

Z výzkumů, které byly v České republice provedeny, vyplývá, že u nás existují 

relativně velké nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Za hlavní příčiny 

tohoto faktu považují odborníci selektivitu českého vzdělávacího systému, kdy se 

děti již ve velice nízkém věku dělí do různých vzdělávacích drah, a také sociální 

původ uchazečů a typ absolvované střední školy. Tyto faktory působí na aspirace 

žáků na vysokoškolské studium často bez ohledu na jejich studijní předpoklady. 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak tyto nerovnosti vnímají jednotliví aktéři, kterých 

se problém dotýká, jestli se jejich pohledy vzájemně liší a zda se dají nalézt 

podobnosti mezi jejich pohledy a tím, jak vysvětlují nerovnosti v přístupu ke 

vzdělání vědecké teorie. 

Z rozhovorů vyplynulo, že za nejvýznamnější faktor způsobující nerovnosti 

považují všichni aktéři rodinné zázemí a sociální prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Rozdílný je však jejich pohled na to, zda je tento stav přirozený a daný, nebo je zde 

určitá nespravedlnost, která by se měla vnějšími zásahy odstraňovat, a také na další 

faktory, které do problému vstupují. 

Dalo by se říci, že pohledy jednotlivých aktérů se do značné míry liší v důsledku 

toho, jakou pozici v rámci nebo vůči vzdělávacímu systému zaujímají. 

Nejvýznamnější změny tak navrhují odborníci na vzdělávání, kteří nejen že 

problematice nejlépe rozumí, ale hlavně by se jich jakékoli změny kvůli jejich 

nezávislosti na konkrétní podobě vzdělávacího systému nijak výrazně nedotkly, 

takže, například narozdíl od zástupců středních škol, nemají tendenci bránit jeho 

stávající podobu. 

Vysvětlení nerovností jednotlivými aktéry jsem také porovnávala s vědeckými 

teoriemi. Nejvýraznější podobnost se ukázala u třech teorií. Názory odborníků 

a proděkanky pro studijní záležitosti se výrazně shodují s teorií kulturní reprodukce 

navrženou P. Bourdie a názory zástupců středních škol a poradkyně ministra do 

značné míry odpovídají teorii racionálního jednání. Poslední teorie, jež se shoduje 

s vysvětlením především expertů a studentů, kteří prošli středním odborným 

učilištěm, je teorie efektivně udržované nerovnosti. Pro další teorie nebyla ve 

výpovědích aktérů nalezena opora. 
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Otázka nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání se tak jeví jako 

důležitá i v pohledech zúčastněných aktérů. Většina z nich má i více či méně 

konkrétní představu o tom, jak učinit náš vzdělávací systém spravedlivějším. 

Zajímavé však je, že studenti středních škol, kterých se tato otázka dotýká téměř 

nejcitelněji, protože do velké míry ovlivňuje jejich budoucí život, zde nijak výraznou 

nespravedlnost nespatřují a za rozhodující považují snahu a vůli jednotlivce. Je však 

možné, že tento jejich názor plyne i z nedostatečné informovanosti o dané 

problematice. To je i jeden z hlavních problémů, na který upozorňují odborníci. 

Dokud nebude otázka vzdělání a rovného přístupu k němu vnímána veřejností 

a politickými představiteli jako důležitá a podle společnosti bude současná situace 

v pořádku, bude jakékoli změny vzdělávacího systému a novou vzdělávací politiku 

velice těžké prosazovat. 

Vzhledem k tomu, že počet respondentů byl relativně malý a jejich výběr byl do 

značné míry subjektivní, podléhají zjištění, která z výzkumu vyplynula, mnoha 

omezením a nedají se jednoduše zobecnit. Je však zřejmé, že subjektivní vnímání 

nerovností jednotlivými aktéry je zajímavou oblastí, kterou by bylo vhodné nadále 

zkoumat nejen z důvodů teoretických, ale především praktických. Pokud se totiž 

názory jednotlivých aktérů na daný problém budou výrazně lišit, najít jakýkoliv 

konsensus ohledně jeho řešení bude takřka nemožné. 
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Resumé 

The bachelor’s work concerns with inequalities in access to tertiary education in 

Czech Republic. It deals with this topic from both, “objective” and “subjective” 

perspective. The “objective” means the view of theories and researches and other 

academic works, the “subjective” means the view of stakeholders of this problem. 

The first part deals with contemporary situation of this problem in Czech Republic 

how it is shown in national research works. Research works aim for two main 

factors, which affect inequalities in access to tertiary education – relatively high 

selectivity of Czech educational system and influence of social background on the 

choice of the school. 

The second part of work offers brief review of theories, which deal with 

reproduction of social and cultural inequalities and with the part of educational 

system and school in such reproduction. Theory of rational action, Modernisation 

theory, and theory of cultural reproduction, theory of Maximally Maintained 

Inequality, theory of Effectively Maintained Inequality and genetic theories are 

mentioned here. 

Last part is based on stakeholder analysis. It draws from semi-structured 

interviews with stakeholders. Author have chosen five groups of stakeholders – high 

school students, high schools, universities, experts and Ministry of Education, Youth 

and Sports and interviews ware made with some representative of each group. On the 

basis of interviews author tries to answer which factors stakeholders consider as the 

source of inequalities, if their views are different and why and she compares their 

explanations with theoretical explanations. 
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Seznam použitých zkratek 

 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SOŠ – Střední odborná škola 

SOU – Střední odborné učiliště 

SOÚ AV ČR – Sociologický ústav Akademie věd České republiky 
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Příloha číslo 1. 

Rozhovor s proděkankou pro studijní záležitosti 

- „Já doufám, že záleží jenom na schopnostech, že ty rozdíly jsou způsobeny 

schopnostmi uchazeče. Že v tom nejsou žádné jiné skryté faktory.“ 

- „Přijímací testy dělá student... Nic jinýho se nezohledňuje, jenom, my tedy 

bereme ke studiu jenom na základě výsledků testů přijímacích zkoušek a 

nebo naopak promíjíme přijímací zkoušky v případě úspěšných olympioniků 

nebo úspěšných řešitelů SVOČ.“ 

- „Tak podle vědeckých studií se samozřejmě všechno, celý sociální prostředí, 

který začíná od početí, respektive ještě před početím, se promítá do šancí, jak 

je ten člověk následně úspěšný, takže samozřejmě, že něco takového 

existuje.“ 

- vzdělání rodičů? – celá řada faktorů, která tam působí, stejně je to ve 

zdravotnictví (zkoumá), „to je ale komplex, to je prostě komplex faktorů, 

který spolupůsobí, ale nedovedu si představit, jakym způsobem by se jako 

dávala jiná váha nebo jak by se toto změnilo při přístupu ke vzdělání, než na 

základě tedy prokázání ňákých studijních předpokladů“ 

- spíš by se měly (je tendence) testovat studijní předpoklady než znalosti 

- finanční bariéra – „myslím si, že to není jakoby to nejhlavnější, protože 

existují různý možnosti podpůrných stipendií, různé... Student může požádat, 

když je ve finanční tísni, například u nás existují různé možnosti...Tohleto se 

zohledňuje. Myslim si, že v dnešní době jako jsou (...) nastavený tak 

podmínky, aby toto, aby tato baréra nebyla, aby tyto rozdíly nebyly 

respektive aby byly třeba minimalizovaný“ 

- může se to projevit na tom, jaký typ exkurze, kurzu absolvuje, ale nebrání to 

získat vzdělání 

- pokud jde o studijní předpoklady a přijímací testy, tak tam mají všechny děti 

stejnou šanci 

- po roce 1989 se společnost více sociálně diferencuje, dochází ke zvyšování 

rozdílů, a „je to komplexnější, ta pomoc není prostě jakoby rovnoměrně 

cílená na ty děti sociálně znevýhodněné prostředím a že by nějakým 
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způsobem víc měly být tyto děti podchycovány a věnována jim jakoby větší 

taková ta péče z hlediska třeba těch speciálních vzdělávacích potřeb“ 

- není tam nespravedlnost ze strany škol, před rokem 89 jinak, to dnes není, VŠ 

berou jen na základě pořadí získaných bodů v testech 

- „Ale, znova, když se podíváme na historii, jak tedy... jaké to jsou děti, které 

tedy dosáhnou těch nejvyšších bodů, počtu bodů, tak lze předpokládat, že i 

sem se promítá (...) nějaká sociální diferenciace.“ 

- určitě se promítá sociální diferenciace, není možnost to odstranit při 

přijímacích zkouškách na VŠ, muselo by se začít od začátku, od mateřských 

škol, celý systém 

- „Ale to by se muselo začít prostě od začátku, od toho prostředí, kdy to dítě 

chodí do mateřský školy, do toho celýho systému školství, jakoby... Vůbec 

ono to teď vede k tomu poskytovat nikoli jakoby celoplošně všem stejně, 

stejnou vzdělávací péči, ale založit to na individuálních potřebách toho 

dítěte.“ 

- trend neposkytovat plošně, ale zaměřit se na individuální potřeby 

- role vzděl. systému? – jak kde, je to škola od školy, některé se snaží to 

vyrovnat a jiné ne, existují rozdíly 

- „V některých školách ano, v některých ne, to záleží v postatě na „osvícení“ 

těch některých daných škol. (...) Není to jednotný, a jsou některý školy, který 

maj... ve svym programu vzdělávacím, že se i na tyhle děti zaměřují, dávaj 

jim... prostě snažej se vyrovnat ty rozdíly, a některý ne. Takže existují 

rozdíly.“ 

- selektivita? – ano, má vliv 

- mě osobně se zdá nejrozumnější model, že mají předmět rozdělený na 

3 skupiny (nejlepší, průměrní, nejhorší) – podle schopností se vykládá látka, 

když se dělí podle úrovně, dá se nejsnáze dosáhnout, aby šly děti dál, 

postupovaly dál, na druhou stranu se dá látka přizpůsobit průměru dané 

skupiny 

- tím rozdělením se dá poskytnout i dětem ze „dna“ možnost zažít úspěch, 

vyniknout 
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- záleží na všem, čím člověk projde – „Jak funguje rodinný prostředí, jak 

funguje ta škola, tak to jsou rozhodující faktory na to, jak dál ten člověk bude 

úspěšný, jak bude úspěšný, jakou životní dráhu si vybere.“ 

- dalo by se s tím něco dělat, pokud by se škola zaměřovala individuálně na 

žáka, na základních školách poskytovat sociální služby, servis a dát stejnou 

šanci všem dětem 

- „Dalo by se to zlepšovat tím, že tedy nebude, nebude se přistupovat jakoby 

komplexně k tomu, že všem žákům na základních školách stejně, ale jestli se 

bude diferencovat ten přístup, to, co podám těm žákům, individuálně podle 

toho, co vlastně kdo... jaké má zájmy, jaké má dovednosti, jaké má potřeby.“ 

- není plošně, je to různé podle regionu 

- „Všem by měly být dány stejný šance, jo, to znamená, že šance na vzdělání 

by opravdu měla být dána stejná všem dětem, ať je z toho prostředí nebo 

z toho prostředí. A jestli že je z nějakého prostředí, které je... já nevim, třeba 

dítě rodičů drogově závislých, kde jsou silný sociální problémy, no tak 

maximálně tam prostě dát třeba základní škole nějaký nadstandardní sociální 

služby, poskytovenej nějakej servis, aby to dítě prostě mohlo, mohlo začít 

fungovat tak jak ostatní děti, protože ono je opravdu handicapovaný tim 

sociálnim prostředim. A jestliže toto se tomu dítěti nedostaví, tak 

jednoznačně toto dítě se začne postupně vyčleňovat z kolektivu, nebude stačit 

těm ostatním dětem. Takže to je to, co jakoby mělo být cíleno na některý 

problémový případy.“ 

- rozhodující faktor? – podle věku dítěte, v jakých se pohybuje prostředích 
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Příloha číslo 2. 

Rozhovor s poradkyní ministra školství 

- „Cítím ten rozdíl v nerovnostech ke vzdělání strašně veliký“ 

- př. její dcery – podnětné prostředí X nepodnětné prostředí – sociálně stydlivé, 

ale školní výsledky stejné 

- „Ty děti maj samý jedničky, maj naprosto skvělý studijní výsledky, takže 

jakoby z hlediska studijních výsledků jsou na stejný úrovni (...), ale tim, že 

nemaj to zázemí, to jakoby sociální, to rodičovský zázemí, protože ty rodiče 

jim nejsou schopný poradit, opravdu nejsou, i kdyby chtěli, tak prostě ti 

rodiče žijou v nějakém úplně jiném světě a ty děti jsou neprůbojné, jsou 

prostě... sociálně stydlivé, strašně stydlivé, a tudíž i když třeba něco vědí, tak 

se stydí zvednout ruku, sdělit tu informaci a tak dále. A co se týče potom 

dalšího způsobu vzdělávání toho být dravý, tak pokud ty rodiče to dítě někam 

cpou a to dítě je trochu dravé, tak to dítě má daleko větší šanci na vyšší 

vzdělání než rodiče dětí, které... kteří nevědí, jak tomu dítěti poradit. To dítě 

má samý jedničky, přijde domu a chce se poradit a říct... Tak co myslíš, mám 

na to, abych šla na tu střední školu, mám na to, abych šla na tu vysokou školu 

a ty rodiče je od toho odradí a řeknou, hele, víš co, radši ne, protože to je 

stejně vo známostech, ty my nemáme, vysokou školu nemáme, nikdo jsme 

tim neprošli, takže nevíme, jak to tam chodí. Tak běž do práce a přinejhoršim 

si kdyžtak při zaměstnání uděláš nějakou vysokou školu soukromou, protože 

tam se dostaneš bez problémů. Takže já si myslim, že tam opravdu hraje 

obrovskou roli to zázemí těch dětí a samozřejmě i finanční situace.“ 

- když rodiče dítě někam tlačí a dítě je dravé, má mnohem vyšší šanci, než 

když rodiče nejsou schopni poradit, protože tím sami neprošli 

- obrovská role sociálního zázemí i finanční situace 

- víceleté gymnázium – Kellner, podpora nadaných dětí ze sociálně slabého 

prostředí (platí veškeré náklady), stejně byly pozadu – nikdy nepracovaly 

s počítačem, trvá to 2, 3 roky, než to doženou 

- i technické zázemí hraje obrovskou roli 

- „Takže i třeba taková triviální věc, že najednou si řeknete, tak já v tý 5. třídě 

dám šanci úplně dětem, který jsou z... z různýho prostředí, ale maj stejný 
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studijní předpoklady, tak najednou to dítě z toho sociálně slabýho prostředí, i 

když ho z toho prostředí vytrhnu a dám ho mezi ty bohatý děti a vlastně 

jakoby už nepotřebuju tolik, aby ho ten rodič ovlivňoval, něco ho učil a tak 

dále, tak stejně to dítě dohání ty ostatní dva tři roky jenom proto, že nemělo 

přístup k informacím, jenom proto, že nemělo doma ten počítač, jo. Takže 

třeba i takovýhle zázemí technický hraje obrovskou roli...“ 

- „vnímám to jako nespravedlnost, protože tyhlety děti z těch sociálně slabších 

rodin doháněj ty ostatní až ve pozdějším věku, to znamená ten člověk by 

mohl dokázat daleko dřív to, co jednou stejně dokáže. Ten člověk vlastně 

když má bejt úspěšněj tak stejně jednou úspěšnej bude, ale bude třeba až 

v pětatřiceti místo toho, že by mohl bejt úspěšněj v pětadvaceti“ 

- „...to sociálně slabší prostředí je právě daný nejenom těma penězma, ale 

i uvažováním těch rodičů a tyhlety věci se vždycky jakoby spojujou 

dohromady...“ 

- protože se musí prosadit 

- ta nerovnost je dlouhodobý handicap 

- soc. slabší prostřední je dané nejen penězi, ale i uvažováním rodičů 

- velká provázanost těchto faktorů 

- možnosti, větší rozhled, možnost poslat děti do zahraničí – úplně jinak tím 

jazykem mluví, mateřské školy s výukou angličtiny 

- role vzděl. systému? – „já bych řekla, že náš vzdělávací systém se tváří jako 

že žádný problémy nejsou a neexistujou a.... a prostě se o tom nemluví“, 

podporuje je tím, že jsou víceletá gymnázia a děti se selektují 

- ot: Jestli ten vzdělávací systém ty nerovnosti podporuje nebo je snižuje..?“ 

- „Podporuje... Jednak se tváří, jakože žádný nejsou, že maj všichni stejný 

podmínky, ale podporuje je tim, že jsou víceletá gymnázia a ty děti se selektěj 

v tomhletom věku, nejvíc potřebovali naťuknout a pomoct ti, kteří jsou z toho 

sociálně slabýho prostředí, kde nemaj ani ty peníze ani tu morální podporu“ 

- zrušení víceletých gymnázií – začnou se ozývat rodiče z vyšších sociálních 

vrstev (jak jinak se moje dítě dostane na vysokou školu), tím ty děti oddělíte a 

ty děti ze soc. slabších vrstev, co mají handicap, a to dítě by to mělo okoukat 



73 

 

ve škole (když nemá to prostředí doma), tyhle děti ztrácí čas, zůstanou na zš a 

„spí na vavřínech“ – dost dětí, které jsou na tom nohem dřív, není tam taková 

motivace jako na víceletých gymnáziích 

- „Nejsnadnější je změnit myšlení rodičů, to nic nestojí, stálo by to energii 

třeba ve škole, nebo řekněme nějaký reklamní kampaně (...), ale myslim si, že 

je opravdu potřeba působit na rodiče, měnit jejich myšlení a jaksi vtlouct jim 

do hlavy vzdělání má hodnotu.“ 

- je potřeba působit na rodiče a vtlouct jim do hlavy, že vzdělání má hodnotu 

- až obyčejní lidé začnou vnímat, že vzdělání má hodnotu, začne to působit i na 

ty děti, protože když je v rodině, kde se říká, že vzdělání nemá hodnotu, tak 

i když ono samo chce, tak začne studovat až ve 30, když odejde z rodiny a 

začne přemýšlet sám (aby člověk vydělával hodně peněz, nemusí mít 

vzdělání, rodinná firma – problém) 

- další věc – menší rozdíl mezi víceletými gymnázii a ZŠ, nadané děti ze soc. 

slabšího prostředí, co zůstávají na ZŠ jsou handicapované a opět zase ztrácejí 

roky 

- člověk ze soc. slabšího prostředí má větší motivaci studovat, ví, co ho to stálo 

– lépe se uplatní, musel pro to něco udělat 

- „Když by se ten student osvobodil od té rodiny ekonomicky, tak ona sice 

zůstane sociálně slabá mentálně nebo (...) méně vzdělaná, méně vzdělaní 

rodiče, ale v okamžiku, kdy ten student je ekonomicky osvobozenej, tak ať 

chcete nebo nechcete, on už se z tý rodiny mentálně vytrhl. A on v tu chvíli 

sice poslouchá ty rodiče, že mu cosi říkají, cosi radí, ale už se daleko lépe 

orientuje právě proto, že už dostane nějaké peníze (...) a v okamžiku, kdy ten 

student je takhle osvobozený a může se jakoby řekněme snadněji rozhodovat, 

že není závislý na rodičích, tudíž ty rodiče neříkají hele, jako to je jako šílená 

zátěž pro rodinu jako, běž radši pracovat a tak dále, tak ten student je 

i svobodnější ve výběru té školy a i svobodnější v tom, jestli teda nakonec 

aspoň toho bakaláře si udělá nebo neudělá.“ 

- důležité poskytovat finance studentovi – aby byl nezávislý a hlavně 

zodpovědný sám za sebe 
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- 2 milníky – 1. v 5. třídě a víceletá gymnázia, 2. milník maturita (rozdíly ve 

výuce na různých typech SŠ, je to určitý handicap, jiná příprava na 

budoucnost – VŠ X trh práce) 

- na soukromých školách často vysoce motivovaní studenti ze slabšího 

sociálního prostředí, kteří platí, a na veřejných školách zadarmo studují děti 

z lepšího prostředí 

- studentská komora rady vysokých škol – většinou děti ze sociálně lepšího 

prostředí, studenti ze soukromých škol jsou méněcenní, tam je to soukromý 

statek, nadřazený přístup k sociálně slabším, přínos pro společnost jen 

studenti veřejných vysokých škol (není pravda) 

- obrovská nespravedlnost ve vnímání toho, na jakou školu se dostanete 

- VŠ se k tomu staví, že vš vzdělání je služba veřejnosti, ale neorientují se na 

přípravu studentů na trh práce 

- úroveň vzdělanosti – poskytují veřejnou službu, nemají zájem vybavovat pro 

praxi, profesní absolventi – jen ze soukromých škol; zaměstnavatelům je to 

ale jedno, chtějí, aby absolventi něco uměli 

- soukromá škola připraví víc – rychlejší rekce, když má student info z praxe, 

snaží se vyhovět, přizpůsobit 

- zrušit gymnázia v té podobě, jak fungují dnes, ne úplně, základní školy by 

fungovaly jako víceletá gymnázia po 5. třídě 

- vnímání nerovností v sociálním zázemí jako nespravedlnost – ne, dokud se 

děti ze soc. silnějšího prostředí nezačnou vytahovat, je třeba vést děti už na 

základních školách k sociálnímu cítění, spravedlnosti, vzory ze školy, nejen 

z rodiny 

- děti ze soc. slabšího prostředí to vnímají jako nerovnost, ale ne jako křivdu 

- Bílá kniha– připravovaná – malý finanční vliv rodičů = malý morální vliv 

rodičů – od toho si slibujeme, že sociální, kulturní a finanční nerovnosti 

budou odstraněny jedním krokem 

- minimální mzdové tarify – bude se dát splácet 
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Příloha číslo 3. 

Rozhovor s expertem 1 

- nerovnosti – existují 

- „Bohužel jenom na těch schopnostech a na té vůli nezáleží, protože tam jsou 

vlivy jakoby ty vnější, který se projevujou tím, že třeba v té 5. třídě (...) 10% 

populačního ročníku, co je na těch základních školách, odejde na víceletá 

gymnázia, tak ty lidi už jsou prostě v nějaký dráze, která je směřuje víceméně 

všechny k tomu dalšímu studiu...(...) plus teda... nebudu rozvádět to, že je tam 

nějakej vliv toho rodinnýho zázemí, o čemž je napsáno spoustu toho...“ 

- „Ale myslim si, že je to i třeba z hlediska těch fakt jednotlivejch středních 

škol (typů – pozn. autorky), tak si myslim, že by tomu určitě prospěla větší 

možnost jakoby ňákejch... možnost jako přestupů, taková prostupnost...která 

jako, ona jako teoreticky je, není to, není to zakázaný, ale...ale v praxi se to 

příliš neděje...“ 

- vnější vlivy – víceletá gymnázia (10% populačního ročníku), rozdělení drah 

směřující k dalšímu studiu 

- rodinné zázemí (vůle) 

- „Ta vůle je jako do značné míry, si myslim, bohužel i bohudík, ovlivňována 

tím zázemím v tý rodině, vrstevníky...“ 

- jednotlivé typy SŠ - každá škola jinak zaměřená, větší prostupnost, změny 

školy (není zakázáno, ale v praxi se nedělá) 

- vůle - vliv rodinného zázemí, vrstevníků 

- přijímací řízení 

- možnost více přihlášek na SŠ 

- podle průměru – není o schopnosti, nesrovnatelnost nároků jednotlivých škol 

- nerovnosti jsou 

- přijímací řízení 

- velmi dobrý krok – Scio testy (studijní předpoklady, objektivní, mnohem více 

vypovídající, srovnatelný ukazatel), ale bude mít vliv jen na skupinu 

uchazečů (omezené) 
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- „Myslim si, že v tomhletom je velmi dobrej krok těch fakult (...), který dávají 

čím dál větší důraz na ty testy, který dělá to Scio (...) že to zjišťuje teda 

nějaký ty studijní předpoklady, a myslim si, že tohleto je takový jako 

relativně objektivní...(...) Ale zase je to spíš, bych se na to koukal v tom 

smyslu, že je nějaká skupina uchazečů a v rámci ní...“ 

- rodina – vzdělání rodičů, do jisté míry se s tím nedá nic dělat, podaří se 

možná snížit, ale nevymizí 

- ekonomická nerovnost – strašně důležitý faktor (např. soukromé školy), nedá 

se nic dělat – i přes půjčky mají bohatší lidi možnost si „zaplatit“ za školu, 

titul..., i bezplatné studium je velmi nákladné pro výchozí rodinu (bude 

obtížnější), později (28. min) „dílčí záležitost“ – v souvislosti se školným, že 

je pouze tlakem na kvalitu VŠ 

- „Ty peníze jsou jako strašně podle mě jako v tom důležitej faktor z toho 

důvodu, když jsou soukromý školy... Do určitý míry je to tak, (...) že jakoby 

tam ty lidi si odchodí prostě něco a dostanou teda pak jako ten titul třeba, já 

nevim, snadnějc...(...) Já si myslim, že s těma penězma se nedá nic dělat, 

i když jako, jak jsem řikal, za 10 let už budou nějaký půjčky, tak pořád tam 

budou tyhlety možnosti si to vzdělání víceméně zaplatit, koupit...“ 

- „Už v současný době jako, že jo, to studium je nákladný a stojí spoustu peněz 

prostě, protože ten člověk nechodí do práce, ale prostě ty rodiče ho 

podporujou, chodí na nějaký brigády a takhle, takže si myslim, že 

v tomhletom to rozhodování bude pořád jako obtížnější pro lidi 

z nízkopříjmovejch rodin...“ 

- nerovnost z věkového hlediska – status studenta u nás pouze do 26 let, málo, 

zvýhodnění těch, co jdou na VŠ hned po škole (není primární) 

- neexistuje universální řešení 

- při řešení by se mělo jít na úroveň SŠ – problém gymnázií a jejich zaměření, 

SOU (odborné zaměření), „podchytit“ ten problém mnohem dříve 

- „Já si myslim, že v tomhletom by se pak mělo jít na tu úroveň možná těch 

středních škol, jakoby, protože tam... chtě nechtě je to tak, že ty gymnázia 

připravujou pro to vysokoškolský studium tim, jak jsou zaměřený, takže 

v tomhletom si myslim, že je určitě taky prostor...“ 
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- motivace a vůle – významný faktor rodiny a vrstevníků, ale i selhání ze 

strany státu, ne „PR kampaň“, ale snaha ovlivnit, problém SOU – posun, 

nutnost maturity (všeobecného vzdělání), což ale neznamená „vyšší“ pozice 

v hierarchii 

- „V tomhletom si furt myslim, že by potře.. by to chtělo nějakou tu informaci 

o tom, jako... k tomu posunu dochází, a cílem, proč jako je snaha, aby každej 

končil třeba maturitou je to, třeba když to vezmu ze svýho pohledu, jak bych 

to prezentoval, tak je to, aby ty lidi měli jakoby otevřejnější do budoucna 

otevřenější šance rekvalifikovat se, protože je prokázáno, že nejobtížněji se 

rekvalifikujou lidi, který jsou vyučený, který prostě jsou úzce nějak jako 

zaměřený, ta všeobecná složka je tam minimální v tomhletom typu studia, a 

že.. ta rekvalifikace a pravděpodobnost spadnutí do nezaměstnanosti je 

daleko obtížnější... To já za tim vidim.“ 
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Příloha číslo 4. 

Rozhovor s expertem 2 

- určitě nezáleží jen na vůli a schopnosti, tyto dva aspekty jsou ovlivňovány 

dalšími faktory, které jedinec často nemůže ovlivnit 

- rodinné zázemí (vzdělání, motivace, finance rodičů, vyznají se ve vzdělávací 

soustavě, dokáží pomoci, kladou důraz na vzdělání) – dané předpoklady 

- „Ty příčiny těch nerovností jsou, jsou všude stejný. Že jo, tak to neni problém 

českýho vzdělávacího systému, to je problém všech vyspělých vzdělávacích 

systému, že zkrátka a dobře, děti, které mají motivované rodiče, vzdělané 

rodiče, bohaté rodiče, zpravidla mají jaksi lepší šance, protože rodiče kromě 

toho, že se vyznají v tom vzdělávacím systému, mohou jim poradit, jsou 

schopni jim poradit i s tim učivem, jsou schopní včas rozpoznat, že je nějaký 

problém a přijmout nějaký nápravný opatření a navíc jsou si vědomi toho 

významu toho vzdělání a ty děti do jaksi toho vzdělání více honí. Ale to, co je 

důležitý, je do jaký míry tyhlety, bych řekla předpoklady, který jsou daný 

tim, jak ta společnost vypadá, do jaký míry je posiluje škola. A já si myslim, 

že u nás ta škola tohleto posiluje hodně a to je... a druhá věc je, že... že si toho 

ani není vědoma. (...) to znamená, že vlastně tady neni snaha ani na straně tý 

vzdělávací politiky tohleto zkoumat a tohleto odstranit.“ 

- škola velmi posiluje tyto předpoklady a přitom si toho ani není vědoma (není 

snaha to zkoumat a odstraňovat) 

- příčiny dvojího druhu (u škol):  

- struktura – víceletá gymnázia, jazykové třídy, třídy pro nadané děti apod., 

selekce v podstatě na základě motivace rodičů 

- přístup učitelů – důležitější, učitelé nepovažují za svou profesní povinnost 

pomoci každému dítěti, aby se rozvinulo co nejvíc, aby ho co nejvíc 

motivovali pro další vzdělávání; důležité spravedlivě oznámkovat, aby je 

rozdělili podle toho, kam mají pokračovat (SOU, SOŠ, gym.), mají pocit, že 

vše je věcí rodiny (výzkum Česko x Polsko – v Polsku fondy na pomoc 

sociálně znevýhodněným, doučování, Česko – rodina hrozná, rodiče 

nezodpovědní, nedá se spolupracovat, pokud nedodržují školou stanovená 

pravidla), škola má zájem si děti udržet >> nadané dítě, které rodiče na 
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gymnázium poslat nechtějí k tomu na základní škole nevedou (nechtějí o žáka 

přijít) 

- „Ty příčiny, já bych řekla, že minimálně, já bych řekla... jsou jakoby 

takovýho dvojího druhu. Jedna věc je ta struktura toho systému, což jsou 

bezesporu víceletá gymnázia, což jsou, já nevim, třídy s rozšířenou výukou 

jazyků... (...) Takže jedna věc je ta struktura, ale druhá věc je ten přístup těch 

učitelů, a to já myslim, že je daleko důležitější, a to si myslim, že je taky u 

nás prostě pole naprosto neorané, že ti učitelé jaksi nepovažují za svojí 

profesní povinnost pomoct každýmu dítěti, aby se jaksi rozvinulo co nejvíc, 

aby se co nejvíc motivovalo pro další vzdělávání. Ti učitelé jaksi k tomu 

nikdy nebyli vedeni, oni byli vedeni k tomu, že mají právě ty děti jako 

spravedlivě oznámkovat, aby pak bylo jasný, jestli maj jít do učení nebo na 

průmyslovku anebo teda, že z nich má bejt ten gymnazista. (...) A pak maj 

pocit, že všechno je samozřejmě věcí rodiny, jo.  

- výzkum Polsko vs. Česko, jak to vidí čeští učitelé: ...ti naši učitelé (...) prostě 

řekli, že ta rodina, že jsou nezodpovědný, že se s nima prostě nedá 

spolupracovat a že v ten moment, kdy ta rodina neni schopna dodržovat ta 

pravidla, co jsme si jako škola stanovili, tak to nám je bohužel líto, ale s tim 

my nemůžeme nic dělat. A to si myslim, že je opravdu jako zásadní problém 

a je to samozřejmě... To se týká i těch víceletých gymnázií, jo. Jak často se 

stane dítěti třeba šikovnému, jehož rodiče ho nechtějí dát na víceleté 

gymnázium, že by ho pedagogové na základní škole přesvědčovali, rodiče, že 

to je chytrý dítě, že ho maj dát na víceletý gymnázium. Jako to se děje ve 

výjimečných případech, protože ta škola má zájem si to dítě udržet, že jo. Čili 

je tam ten boj o toho žáka... ve spolupráci s tim, jak ti učitelé byli k té své 

profesi připravováni, tak, tak ten si myslim že tam dělá prostě jako minimálně 

stejnou škodu jako ta struktura, a tohle se mi zdá, (...) že tohleto bude jako 

hodně těžký změnit.“ 

- podfinancovanost základního školství (x jiné státy), nejen na učitelé, ale třeba 

i pomocní pracovníci (nejen pomoc slabším, ale i podpora nadanějších) 

- „Ty peníze, který by tam byly, nejsou nutně jenom na platy učitelů, ty jsou 

třeba na pomocný pracovníky, že jo, kteří mohou právě se věnovat třeba 
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dětem, který potřebujou nějakou speciální podporu, ať už jsou to děti nadané 

anebo jsou to děti, který mají problémy. (...) Pokud je ta škola vybavená 

takovejhlema silama a umí s tim pracovat, může si dovolit nějaký servisní 

služby, tak potom neni třeba ty děti rozdělovat, protože potom ta škola má 

kapacitu na to, aby je vzdělávala všechny pohromadě.“ 

- nemotivovanost učitelů – nemají dostatečné platy, pokud by byli vyšší, asi by 

tam chodili motivovanější či méně rezignovaní lidé; ale problém přípravy; 

zpřísnit kritéria výběru na pedagogické fakulty, aby jich nebylo tolik, ale aby 

to byli ti, co to chtějí v budoucnu dělat + budovat prestiž toho povolání, aby ti 

lidé věděli, že je ta profese důležitá 

- finance – zatím nízká váha u nás, pořád vedlejší faktor, mohlo by se do 

budoucna změnit, ale zatím moc ne 

- „Já si myslim, že u nás ještě pořád je to vedlejší faktor, ale je možný, že se to 

v budoucnosti změní...“ 

- významnou příčinou je postoj společnosti, která si myslí, že je to takhle dobře 

- každá rada drahá 

- „Vlastně ta jedna velká příčina je vlastně ten, ten postoj tý společnosti, že ta 

společnost si myslí, že takhle je to dobře.“ 

- dokud alespoň kritická část společnosti si to nebude uvědomovat, půjde to 

těžko změnit 

- vychází z prvorepublikového modelu, kde byly potřeby společnosti jiné, ale 

svět se změnil a společnost to nereflektuje 

- společnost si myslí, že se to dá nakázat, že omezíme přístup ke vzdělání 

a vypadnou nám ti, kteří budou dělat kvalifikované řemeslníky 

- elita – chtějí mít právo na vzdělání, ale aby tu pořád byli ti, kteří nejsou tak 

schopní a ti by měli manuálně pracovat 

- jediné řešení je v jednotné škole, ale to narazí na odpor vzdělané části 

společnosti (protože nebudou kvalifikovaní řemeslníci, všichni budou mít VŠ 

apod.) 

- „Já si myslim, že jediný řešení je... v podstatě jako v nějaký jednotný škole, 

jo. A to řešení té jednotné školy samozřejmě velmi jako narazí na...na 
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zejména teda na tu vzdělanou... na názory tý vzdělaný části tý společnosti, 

protože budou mít pocit, a) že všichni budou vysokoškoláci a nebudeme mít 

ty kvalifikovaný řemeslníky, že prostě se sníží ta kvalita toho vzdělání a tak 

dále...“ 

- „Věřim tomu, že řada z nich by jako nahlédla, kdyby byli nuceni si to jako 

rozmyslet...“ 

- jednotná škola, snaha je vzdělávat co nejvíc a motivovat je, aby došly co 

nejdál; posílit všeobecně-vzdělávací složku na SŠ 

- „Myslim si, že není jiná cesta i... to vzdělání opravdu jako sjednotit, snažit se 

jako všechny ty děti podporovat v tom, aby se všechny vzdělaly co nejvíc 

a na úrovni tý střední školy jako podstatně zvýšit tu všeobecně-vzdělávací 

část tak, aby všechny ty děti byly pro to vysokoškolský studium 

připravený...“ 

- nutné nejdřív prorazit bariéru u vzdělaných lidí, aby dohlédli dál, osvěta, spíš 

o těch věcech mluvit, diskutovat 

- dva trendy – buď spolu nebo odděleně, není to dobré 

- donutit lidi, aby si to museli uvědomit, aby museli prohlédnout, protože zatím 

si všichni myslí, že je to u nás v pořádku 

- vzdělávání není důležitým tématem v politických diskuzích, naděje 

v osvícených ministrech školství, vizionář 
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Příloha číslo 5. 

Rozhovor s ředitelem gymnázia (G1) 

- nerovnosti určitě existují, možná, že skrytě, protože to spočívá 

i v ekonomické situaci těch uchazečů, respektive jejich rodičů 

- ekonomické – studium zdarma, ale není tomu tak, je tam určité omezení 

- „Je zřejmé, že i když studium na vysoké škole u nás je jaksi oficiálně zdarma, 

tak to není záležitost jednoduchá a rodiny, které chtějí mít děti třeba v počtu 

dvou i více na vysoké škole, tak je musí živit a to studium není zadarmo... 

v tomto omezení určitě je.“ 

- komplikovanost situace u nízko-příjmových rodin 

- přijetí na VŠ – tam nevnímá nerovnost 

- 80 % dětí na víceletých gymnáziích má vysokoškolsky vzdělané rodiče >> 

rodinné zázemí, hodnota přikládaná vzdělání, motivace rodičů se projevuje už 

při vstupu dětí na jazykové školy 

- „Tyto rodiny podporují tu vzdělanost u svých dětí a tlačí je do toho, aby už 

v útlém věku směřovaly na vysokou školu.“ 

- talentované děti, které rodiče nepodporují, zůstávají na ZŠ, což by nevadilo, 

protože pak mají další možnosti po 7. a 9. třídě; talentovaným dětem ze 

sociálně nepodnětného prostředí „zabírají“ děti z „lepších“ rodin 

- 2 věci – finanční stránka, sociální (rodinné zázemí) – někdy není dostatečně 

podněcující 

- „Některé děti, ačkoli jsou velmi talentované, tak to rodinné prostředí není 

zdaleka tak podněcující, aby je tlačili k tomu přijetí na nějakou opravdu 

dobrou školu nebo prostě na vysokou školu, kterou by to dítě chtělo a zvládlo 

by jí.“ 

- „Dneska ta situace ještě ale je malinko jiná v tom, že ta populace klesá stále, 

takže kdo se hlásí, když řeknu, do gymnázia, na střední odbornou školu z 

9. třídy, tak v podstatě téměř všichni se dostávají.“ 

- řešit sociální problém – neoddělovat, problém financí – musí se více 

investovat, aby si mohly vybírat volitelné předměty atd., změna těžká – 

tradice (my, Rak., Něm.) 
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- „No, o tom, jak řešit ten problém jaksi sociální, to znamená, že by tam, že by 

ty děti nebyly rozdělovány už po 5. třídě, o tom se mluví velmi často, to je ten 

model severských zemí (...) kde se to ukázalo jako velmi šťastné, ale je to 

zase otázka finanční z hlediska jakoby státu. Stát musí do toho vzdělání 

potom dát víc. Jestliže se říká... Jestliže skandinávské země říkají ano, my 

děti nedělíme, protože kvůli sociálním okolnostem a tak dále, není dobré, aby 

se oddělovaly už v 5. třídě a tady byly elitářské skupiny a tady méně, třeba, 

schopné děti, o to vůbec nejde, ale je třeba zase říct, že tam na těch jejich 

školách jsou prostředky na to, aby ty děti si vybíraly volitelné předměty 

v takové míře, jako to u nás možné není, že jo. Prostě u nás zůstanou na 

základní škole, tak se učí všichni pospolu. Tam maj daleko víc možností, 

protože stát do toho dává peníze. Čili pokud bychom tohleto chtěli odstranit, 

i když ten model toho víceletého gymnázia v tady té naší oblasti Německo, 

Rakousko, Uhersko staré, že jo, tady je to zavadené, to se těžko bude měnit 

a asi by to neprošlo vůbec veřejností, tak v tuhletu chvíli je zapotřebí, aby si 

stát uvědomil, vlastně, společnost, že pokud to nechceme takto rozdělovat 

a chceme ten sociální smír a tohleto všechno zachovat, tak potom ty 

prostředky do toho školství musí být v daleko vyšší míře než jsou teďkon. 

V této situaci mají gymnázia své opodstatnění.“ 
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Příloha číslo 6. 

Rozhovor s ředitelem gymnázia (G2) 

- „na jeho inteligenci, schopnostech a vůli samozřejmě záleží, ale obávám se, 

že prostředí, ve kterém to dítě vyrůstá, tu vůli bude trošku posouvat nějakým 

směrem, který třeba z hlediska těch rovností není asi úplně to správné“ 

- „nemyslím si, že by někdo nemohl studovat jenom proto, že je ze sociálně 

méně podnětných vrstev, ale je veden tak, že to není považováno za to 

nejdůležitější, za prioritu“ – z tohoto hlediska vidím rozdíly 

- jiné věci nejsou tolik dominantní, protože ta nabídka vš vzdělání je vysoká, 

počet míst na vš je až dostačující, místa na sš jsou také v dostatečném počtu 

vzhledem k počtu dětí, takže tohle je asi ta největší bariéra 

- „celé je to v té rovině nějakého sociálního zázemí“ 

- specifická role víceletých gymnázií? – že by znevýhodňovala? ne, to si 

nemyslím, oni jedna z prvních škol, která to zavedla – debaty, diskuze, 

nechceme někoho zne/zvýhodňovat, chceme dát mimořádnou příležitosti 

mimořádným dětem, 1 prima, 3 prváky – nechceme, aby to bylo 

znevýhodňující pro ty, co se v 5. třídě nedostanou, ale někteří ředitelé 

chytračí a otvírají si více tříd apod. 

- školský systém posiluje/oslabuje – „trošičku to školský systém posiluje, 

protože ta selekce už na úrovni základní školy je trošku větší, než bych si já 

představoval" 

- některé základní školy se vyhýbají práci se skupinou různě talentovaných 

a nadaných dětí, a pak na některých zš se vytváří skupiny, které se těžko 

vzdělávají 

- rodinné zázemí – je to trochu nespravedlivé vůči těm dětem, ale na druhou 

stranu je to docela přirozené, ne všichni mají chuť, chuť obětovat čas 

a ambice absolvovat vš vzdělání 

- nemyslim si, že by bylo moc dětí, které by byly z nějakého soc. méně 

podnětného prostředí a chtěly jít studovat a systém a tak dále by jim to 

znemožnil 

- není jen rodina, děti se potkávají s vrstevníky, potkávají se... 
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- já to nepociťuju jako nějakou mimořádnou křivdu 

- nedokážu si představit, že by se škola starala o to, že by vytipovala nadané 

děti a obcházela jejich rodiny a přemlouvala je, aby je poslali tam a tam 

- když někdo ten talent a nadání projeví, tak si myslím, že školy poměrně na 

slušné úrovni, rozhodně více než kdykoli předtím, dokážou s těmi 

talentovanými a nadanými pracovat 

- role vzdělávacího systému nemůže být zásadní při tom výběru a ovlivňování 

těch dětí, ale je posílená v tom, že nabídku těm, kteří by chtěli studovat, 

skutečně je schopná předložit 

- přijímací řízení na vš – neovlivňuje nerovnosti, na vysokých školách je dost 

příležitostí, obecně možná víc než dětí, které by chtěli vš studovat, ale nejsou 

rovnoměrně rozdělené, ale to myslím, že je docela správné a nedokážu si 

představit, že by se desetkrát zvýšil počet míst na právnické fakultě nebo na 

uměleckých školách, kde rozhoduje talent, proč by všechny školy měli 

nabídnout místo komukoli, myslim, že je dobře, že se to trošku reguluje 

- příčina v motivaci a aspiraci 

- „Vysokou hodnotu vzdělání přikládají hlavně ti, kteří nějaké vzdělání mají, 

a ti jsou schopni udělat pro své děti strašně moc, možná až nenormálně moc. 

Spíš je to v obrovské motivaci některé skupiny, než těmi zábranami tomu 

druhému pólu, té druhé sociální vrstvy, takže v tom je asi hlavní příčina toho, 

že to není tak, jak by to mělo být.“ 

- „ale dost základních škol s tím těžko pracuje, protože když to dítě nemá 

motivaci a není podporováno z domova, tak ta škola má jen velmi omezené 

možnosti s tím něco udělat“ 

- „...jestli se nestavíme do role mesiášů a spasitelů, jestli ty školy nechtějí 

všechno napravovat a jestli si ta společnost nemyslí, že by ta škola měla 

všechno dělat a jsem přesvědčen, že si někdy ukrajujeme příliš velký krajíc 

chleba a že jsou věci, které nemůžeme zvládnout a které nám nepřísluší. 

Nedokážu si představit, že by školy dokázaly pracovat s tim, že budou 

přesvědčovat lidi o blahodárnosti vzdělání pro jejich děti, to si musí ta rodina 

trošku ujasnit sama.“ 
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- škola se snaží, ale rodina to může vyrušit – rodiče odrazují od vzdělání, 

protože to pro ně není důležité 

- může jistou roli hrát i finanční situace rodiny, ale není to masové, ale může to 

tak být 

- oslabená role vzděl. systému proto, že je v populačním ročníku méně dětí 

- „dneska už polovina pražských gymnázií nemusí dělat přijímací zkoušky, 

protože se hlásí míň dětí, než kolik berou, na spoustu studijně náročnějších 

oborů se dostávaj i slabší děti...“ 
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Příloha číslo 7. 

Rozhovor se zástupcem ředitele středního odborného učiliště 

- uplatňování politických a společenských hledisek máme za sebou, ale taky 

není zástup studentů seřazený na jedné čáře 

- dneska si lze vzdělání zaplatit, pokud budete mít bohaté rodiče, tak si můžete 

i třeba třikrát delším způsobem „vysedět“ 

- „Sociální postavení rodiny určitě, protože, že jo, dítě, který nemá počítač, 

nemá přístup k internetu, tak jaký má třeba, že jo, možnosti proti těm, který to 

maj...nebo dítě, který je v rodině sociálně slabý, kde není výchově věnovanej 

příslušnej čas, tak taky určitě nemůže mít stejný podmínky. Čili hodně, hodně 

tam bude otázka toho sociálního postavení rodiny.“ 

- to, jak rodina vnímá vzdělání, jaký na to klade důraz – máme se dobře, máme 

dva kolotoče a střelnici a to nám k životu stačí 

- i kulturní i finanční stránka – když rodina vede dítě ke studiu, má to velký 

vliv, ale když má rodina na to, aby platil třeba třikrát déle školné, tak to je bez 

diskuze 

- role školy a vzděl. systému? – škola musí poskytnout vzdělání za každou 

cenu, žáci si mohou spoustu věcí dovolit, ale učitelé ne, není vědomí toho, že 

pro to člověk musí něco udělat, aby s tím diplomem odešel; vzdělávací plány 

– každá škola bude pojímat vzdělání jiným způsobem, nebude téměř možnost 

přestupu z jedné školy na druhou, můžou vzniknout nerovnosti 

- role typů SŠ, víceletých gymnázií – dneska kvůli úbytku dětí většina 

gymnázií ani nedělá přijímací zkoušky, demografický vývoj; dneska každá 

škola bojuje o přežití, takže ta role je úplně jiná než dřív, dříve ano 

- Myslíte, že v tom hraje roli vzdělávací systém, třeba typy středních škol a 

podobně, že to může ty nerovnosti taky nějak ovlivnit? „V současnosti, když 

těch dětí je tak velkej úbytek, kdy většina gymnázií absolutně nedělá 

přijímací řízení, tak je těžký na tu otázku nějak odpovídat...“ 

- nespravedlnost? – „Za první republiky existoval nějakej svaz nemajetnýho 

studentstva, to byli lidi, který měli přístup k nějakejm stipendiím (...). Kdyby 
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něco takovýho existovalo, že jo, tak samozřejmě ten problém se tim poměrně 

zminimalizuje, jinak samozřejmě existuje a řekl bych, že je velice citelný.“ 

- nepracuje se s tím dostatečně – řešením poskytování dlouhodobé půjčky s 

nízkým úrokem a pak to splácet (osvědčený model, třeba USA) nebo nějaký 

fond 

- sociální prostředí – s tím se nedá nic dělat 

- studenti učňáku považují za konečnou stanici buď výuční list nebo maturitní 

vysvědčení z nástavby, pak si třeba udělají jazykový kurz a řidičák a jsou do 

života dostatečně vybavení 

- problém rozhodování v období, kdy s dětmi „lomcuje puberta“ 

- problém jedné přihlášky na SŠ? – ano, odliv na školách, kde se přijímací 

zkoušky dělají, protože jinde berou do průměru – spojeno s úbytkem dětí 
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Příloha číslo 8. 

Rozhovor s Jirkou z víceletého gymnázia 

- „myslim si, že to existuje, ale pokud je vůle jednotlivce dostatečná, tak to 

může překonat“ 

- prostě když je někdo nejlepší, tak se tam těžko dostane někdo skrz protekci, 

to se dost blbě vyšoupává z tohohlenctoho místa, ale pokud je v tý špici, ale 

není úplně na ní, může být vyšoupnut někým, kdo tam... skrz ňákou známost, 

nátlak na děkana 

- vim o spolužácích, který jsou přijatí na základě známosti rodičů, nějaká 

službička 

- „samozřejmě rodina jako zázemí, to je nejdůležitější“ 

- těžko říct, jestli bych byl dneska na střední, kdybych nepocházel z rodiny, ze 

jaký pocházím 

- kombinace finance+kultura, „pokud rodiče dávaj vzdělání prioritu a jsou 

schopný ještě do toho dát dostatek finančních prostředků, tak je to rozhodně 

špice“ 

- asi vzhledem k prostředí jo (jsou znevýhodnění), ale pokud má člověk jako 

fakt vůli a to prostředí... jako tam sice hraje důležitou roli, ale člověk má od 9 

let schopnost precizně rozhodovat co je dobrý a co je špatný a vzhledem k 

obecně přijímanejm normám si člověk může postavit hlavu a jít proti rodině 

- finanční prostředky – nejsou nijak zvlášť problém, „vzhledem k možnosti 

různejch sociálních stipendií a vzdělávacích programů pro sociálně slabší tak 

v tom nevidim zas takovej problém“ 

- „jako největší problém vidim asi v tý rodině“, „vůbec v tom jako... prostě 

přístupy mám maturitu, jo, stačí mi to, pohoda“ 

- vždycky záleží na tom, jaký to rodinný zázemí je, děti z dětských domovů, 

děti z úplných rodin 

- gymp vs. učňák, vidíš hned rozdíl, někde je to ještě horší než na tom učňáku 

- standard na gymplech – rodiče mají snahu děti podporovat, poskytnout jim 

fakt maximálně to, co můžou 
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- určitě tam budou výjimky, kde je to v režii prarodičů nebo samotnejch dětí, 

který jsou v tom případě maximálně vyspělý 

- přechod z gymplu na VŠ, myslim, že lidi na gymplech mají naprosto 

normální rodinu nebo když ne, tak je oba rodiče podporují nebo minimálně 

jeden z nich, myslim, že tohle zázemí je poměrně standardní 

- každý po narození má určitou možnost, kam dosáhnout v tom inteligenčním 

stropu, jakože má nastavenej jen inteligenční strop, nejvíc záleží na prostředí, 

kam došáhne, jestli půjde vzestupnou tendencí nebo sestupnou 

- „takže si fakt myslim, že nejvíc záleží na prostředí“ 

- nikdy nevíš, s jakejma předpokladama se to dítě narodí, můžeš se domnívat, 

jaký bude mít předpoklady, ale jaký je bude mít doopravdy 

- vliv vzděl. systému – posilování/snižování nerovností? – myslim, že u nás 

není moc elitních škol, to je pak až vejška, tak na tom středním stupni, tak to 

ňák moc neumocňuje, jak je, tak je 

- je rozdíl mezi učňákama a gymplama, problém toho, že učňáky byly 

povznesený na středoškolský vzdělávání, vytáčí mě, že když já odejdu s 

maturitou a nějakej z učňáku týpek odejde s maturitou, tak bude mít stejnej 

cár papíru jako já a přitom toho ví daleko míň než já, umí třeba soustružit, 

což já neumim, ale pokud se jedná o prac. pozici, kde stačí mít maturitu, tak 

já toho umim stokrát víc než on a může tu pozici dostat klidně, to je 

znevýhodnění a degradace maturity; vyžaduje se další stupeň vzdělávání, že 

ta vysoká škola už neni jenom pro tu elitu, ale že se tam dostanou i lidi, který 

by se tam třeba dostat neměli, pro který ten strop skončí tím středoškolským 

vzděláváním 

- přijímačky na základě scio testů – nereflektuje zájem o obor, části – verbální, 

analytický, kvantitativní – poslední 2 jsou matika, na základě toho jsou 

přijímaný lidi na humanitní obory, to nic nereflektuje, tam neni nic z 

dějepisu, jde jen o to, jak je člověk schopnej se učit – za každý oddíl 33 %, 

třeba se tam dostanou lidi, který nevědí kam jinam jít 

- scio testy na všeobecný gympl, ale ne na konkrétně zaměřenou vysokou školu 



91 

 

- není to ale lepší? – u nás je bezplatné vzdělávání do 26 let, takže si může 

udělat po jedný střední druhou a může si tu výšku udělat pak, tou dobou už 

asi bude něco umět, takže se dá zkousnout i to, kdyby si to musel platit 

- není to spravedlivější? – na některý obory jo, ale jsou obory, kde se využijou 

jiný způsoby myšlení a učení, analýzy textu  

- scio na některý obory jo, ale rozhodně ne tam, kde jsou všude teď používaný, 

nebo by fakulty měly zohlednit ty části, který jsou pro ně důležitější 

- na některý obory jdou ty lidi proto, že jim třeba ta matika nejde a tady je 

nutěj, aby se do toho dostali 

- mě na nich vadí to, že máš na každou část určitej čas a musíš to dělat v jejich 

pořadí, já bych si udělal lepší časový plán 

- „celej svět je nespravedlivej, takže nespravedlnost vidim všude, ale podle mě 

lidi se s tim musej smířit“ 

- „nespravedlnost beru jako přirozenej stav, ale myslim, že kdo jako vopravdu 

chce, tak dokáže některý nespravedlnosti jako změnit nebo že se dokáže 

dostat na tu pozici, že nespravedlnosti mu nejsou způsobovány tolik jako 

druhým“ 

- nelze říct, co je zásadní a co vedlejší, dá se brát jedině kombinace 

- inteligence, vůle, rodinné zázemí 

- „když se člověk rozhoduje, kam jít, tak pokud je to po devítce, tak tam bych 

to viděl na rozhodování toho samotnýho člověka, že už je dost starej na to, 

aby se rozhodl, kam zhruba jít, jako myslim, že těch 15, 16 let je dostatečná 

míra abych už zhruba věděl, kam chci být směřovanej, a pokud to nevim, tak 

si asi zvolim nějaký všeobecný směr“; ale pokud jsou v pátý třídě na gympl, 

tak je to hodně o tom zázemí a rozhodujou o tom rodiče, touha rodičů po 

vzdělání a ne touha toho dítěte 

- „myslim si, že děti, který maj oba rodiče vysokoškolsky vzdělaný, jsou na 

tom bezesporu líp, a to se ti do toho promítne, že vysokoškolsky vzdělaný lidi 

maj zhruba určitej standardní plat, pod kterej nepracujou“ 

- „hlavně jako s tim, že pokud už někdo vystuduje vysokou školu, tak to vo 

něm něco vypovídá“ 
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- je to výchovou nebo i genama? – určitě i geny, za minulýho režimu studovali 

buď ty nejblbější, protože měli dělnickej původ, nebo ty úplně nejlepší, 

protože se dokázali přenést přes dělnickej původ 

- kdo má vysokoškolský vzdělání dneska, tak jako že ty děti maj 

pravděpodobně i jako dáno geneticky, že maj možnost lepšího jako... maj ten 

strop vejš než ostatní. Jsou inteligentnější? Jo, i od narození v podstatě.“ 

- role vzdělávacího systému? 

- narodí se s nějakýma dispozicema, pak má velký vliv rodinné zázemí, kam 

ten člověk potom směřuje 

- „záleží, jak se vyprofiluje, jestli se nechá v době, kdy si začne sám sebe 

uvědomovat kolem puberty, jestli se proti tomu prostředí postaví a bude to 

rebelie jako já nechci dopadnout jako máma a táta, já chci prostě něco víc“ 

- nastoupí do školy, a člověk s rodiči dělníky a vysokoškoláky, ale stejně 

inteligentní (pravděpodobnost vyšší inteligence u dětí vysokoškoláků, nebo 

stejnej strop, ale nedosáhli) 

- tlumí/podporuje nerovnosti škola? – „ta škola na to vliv nemá, nebo pokud 

má, tak se... tak to může bejt jenom jako soukromá iniciativa dejme tomu 

nějakýho vyučujícího, jako škola tohlencto... možná, že to odhalí, může, ale 

nezmůže s tim jako absolutně nic dělat, protože v tu chvíli je to zásah do 

rodiny jako instituce“ 

- „já mám pocit, že jako ve škole profesoři jsou většinou vysokoškolsky 

vzdělaný taky lidi, takže pokud viděj nějakej potenciál jo, a neviděj 

podmínky, tak se snažej jako dělat maximálně pro využití.“ A myslíš, že je to 

standard nebo že jsou to jako konkrétní jedinci? „Myslím, že je to standard, i 

když samozřejmě můžout bejt výjimky.“  

- učitelé – když učej, chtěj předat znalosti a tak 

- kombinace všech faktorů – to, kam se dítě narodí, s jakejma dispozicema, 

samozřejmě povaha, ta pak určuje, jakym způsobem se teda bude ubírat dál, 

pak taky ekonomický poměry a to, jako do jakýho prostředí dítě přijde jako i 

třeba v tý škole, vrstevníci 

- dá se s tím něco dělat? – „pokud nechceš zasahovat jako do osobní svobody a 

do tědlentěch věcí, tak vopravdu jako s tim těžko něco uděláš, jestližeže jsou 
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nastavený hodnoty ve společnosti tak, jak jsou, tak s tim vopravdu jako těžko 

budeš něco dělat“ 

- „nevidim jí natolik katastrofální, aby se to řešit muselo“ 

- jako problém jo, zásadní poměrně je, ale jsou i zásadnější 

- viděl bych to  dejme tomu jako dlouhodobej cíl, ale ne jako prioritu 

- myslim, že by to museli být změny v celý společnosti 
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Příloha číslo 9. 

Rozhovor se Štěpánem z víceletého gymnázia 

- záleží na jednotlivci, pokud není nějaká třeba finanční bariéra 

- finanční situace – pokud nemá finance na základní potřeby 

- někdo na výšku ani nechtěli, třeba dělali SOŠ a nebavilo je studovat – ale 

určitě tam je nějaký sociální podtext, v rámci rodiny člověk získá představu, 

jestli chce studovat výšku nebo ne 

- výchova, rodina má vliv na to, jestli ten jednotlivec chce studovat dál nebo ne 

- vzdělání rodičů 

- jakou školu studoval předtím – SOŠ, SOU, gympl (když studuješ gympl, 

musíš na výšku, protože když máš maturitu a jinak nic, tak to ti je dost na 

prd) 

- takže finanční, sociální 

- „Primárně záleží na jednotlivci, přeci jen by člověk měl mít vlastní rozum. 

(...) Každej má možnost studovat, a pak je to na něm, jestli on na to má nebo 

ne.“ 

- není to nespravedlnost, je to daný 

- může si to dovolit každý, finančně má skoro každý na to, aby to vystudoval, 

má to malý vliv 

- pokud má co jíst, kde bydlet, školný se neplatí, tak nevidím rozdíl 

- existují stipendia, člověk může chodit na brigádu 

- (6x nižší šance dětí dělníků) – to je výchovou, jinou výchovu můžeš čekat od 

toho, kdo má otce u lopaty, jinou, kdo má otce právníka 

- vzory v rodině – nedá se nic dělat 

- v rámci školy – asi jo 

- nemůžou jít všichni lidi na výšku, i někdo na učňák, ale aby to taky byli 

trochu rozumný lidi (těžko hledat schopné manuální pracovníky) 

- někdy na druhym stupni, ke konci základky si člověk uvědomí, kam se chce 

zaměřit 
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- „Někdy na druhym stupni, ke konci základky si člověk uvědomí, kam se chce 

zaměřit.“ 

- „ jako ta rovnost tam neni, ale ta podle mě ta nerovnost je přirozená“ 

- Každej má možnost studovat, a pak je to na něm, jestli on na to má nebo ne.“ 

- nejen jeho inteligencí, ale i co studoval předtím i jaký vztah ke studiu má, 

pokud nestrádá hlady a má kde bydlet, ale ty možnosti jsou vyrovnaný 
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Příloha číslo 10. 

Rozhovor s Pavlem ze střední odborné školy 

- určitě záleží na tom, z který školy se člověk na tu vysokou hlásí 

- gymnázia mají lepší přípravu minimálně k přijímacím zkouškám a k tomu 

usnandnění se na tu školu dostat, učitelé je připravují na to, co je bude čekat 

na tý vysoký školy 

- na středních a učilištích ta příprava není tak velká, předpokládá se, že člověk 

půjde rovnou pracovat, tím pádem třeba studium literatury na maturitu a třeba 

k přijímačkám na humanitní obory tam vůbec nebylo (na učňáku), stejně tak 

matematika 

- čím „lepší“ střední člověk studuje, tím je to zaměření větší, na učilištích se 

snaží naučit to základní a jinak na to „pečou“ 

- je to přirozený stav, na „horších“ školách jsou i „horší“ učitelé, je to braný 

automaticky u těch škol 

- na jednu stranu to je nerovnost, protože já jsem prošel učňákem a pak jsem 

dělal průmyslovej obor na SOŠ a tam se ty učitelé víc věnujou tomu, že by ty 

lidi mohli jít někam dál 

- hrozně stěží se dá přestoupit z jedný školy na druhou, je to náročný, musíš si 

doplnit znalosti... 

- nemyslim si, že vysoká škola je záležitostí inteligence, ale že se o to člověk 

musí snažit 

- v 15, kdy já jsem přecházel, tak to byla volba jednodušší cesty, protože mě na 

učňák vzali bez přijímaček, měl jsem vidinu volnejch prázdnin 

- „rozhodně si myslim, že ty lidi, který jsou na těch učňovskejch oborech nebo 

na těch technickejch oborech jsou... maj mnohem těžší ten start na tu vysokou 

školu nebo dostat se na tu vysokou školu, protože prostě ty předměty neberou 

jakoby v rámci tý střední školy nejsou připravovaný na to a nejsou mnohdy 

připravovaný ani ke zkouškám, protože prostě se bere u nich samozřejmost, 

že dodělaj školu a půjdou někam pracovat prostě, půjdou do tý Kolbenky a 

budou tam dělat těch 8 hodin denně.“ 
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- studijní předpoklady jako přijímací testy na VŠ? – já si myslim, že neni 

problém v přijímačkách vysokých škol a v nárocích vysokejch škol – neni to 

natolik odborný, aby to člověk s průpravou na maturitou udělal 

- „Já si myslim, že základní problém v tomhletom státě ve školství je v tom, že 

se nutěj patnáctiletý teenageři, děti, defacto rozhodnout, co chtěj po zbytek 

života dělat, což podle mýho názoru je hrozná chyba. Já kdybych se moh 

teďka z pohledu jakoby člověka, kterej končí střední, v jednadvaceti teda, ale 

končí střední, moh rozhodnout zpátky, spoustu rozhodnutí bych udělal jinak. 

Nešel bych rozhodně na nějakou elektroniku, eletrikáře nebo mechanika, 

rozhodně ne a rozhodně bych se věnoval spíš tomu, co mě jakoby v těch 18 

začalo bavit a v čem jsem si začal i jakoby hledat ten svůj styl života, kterej 

chci dělat.“ 

- Myslim si, že v těch patnácti letech těm lidem neřekli rozhodněte se, ale 

počkejte tu tři roky, dostudujte si tu základní střední, kerá... A v tý Americe, 

jak jsem to pochopil z filmů a nejrůznějších studií, co jsem viděl, je vlastně 

defacto založená na tom, že všechny ty školy maj plus mínus stejný 

předpoklady se dostat na tu vysokou školu, akorát prostě se rozhodujou ty lidi 

v osmnácti, je to vo ty tři roky posunutý a myslim si, že ty tři roky vývoje 

člověka mezi patnáctym a osmnáctym rokem jsou tak výrazný, že tohle by 

určitě jakoby spoustě lidem pomohlo a spousta lidí by se rozhodla jinak.“ 

- vliv rodiny? – určitě, když rodiče viděj ambice v dítěti, tak každej rodič by 

chtěl, aby na tom jejich dítě bylo co nejlíp 

- rodiče se snaží motivovat, často k obrazu svýmu navzdory názoru toho dítěte 

- „rodiče v tom hrajou určitě hrozně moc velkou roli“ 

- „Myslim si, že většina rodičů spíš naopak podporuje ty děti, aby měli co 

největší vzdělání, a naopak když máš rodiče z dělnických rodin, tak co jsem 

se setkal... tak tam byli spíš jakoby zameřený že ty rodiče chtěli, aby ty děti 

měli vyšší vzdělání jak oni, takže spíš naopak. (...) Protože člověk, kterej 

upřímně řečeno dělá v Kolbence a bere ňáký peníze, většinou v tý Kolbence 

to neni nic extrémně vysokýho, tak většinou chtěj ty rodiče, aby se jejich dítě 

mělo líp jak voni, aby prostě dokázali zabezpečit sami sebe a aby měli lepší 

život prostě s více penězma. Já si myslim, že spíš naopak, že děti kerý jsou z 
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dělnickejch rodin a ta dělnická rodina si to může aspoň trošičku dovolit 

prostě ňákym způsobem zajistit to dítě, aby mohlo studovat do těch ňákejch, 

řekněme, pětadvaceti, šestadvaceti, prostě do maxima, dokud může, tak si 

myslim že určitě je spíš tam větší podpora než menší, že ty rodiče se snažej, 

aby ty děti měly co největší vzdělání, protože (...) vědí v jakejch jsou 

situacích oni a určitě si ty rodiče i říkaj prostě, jo, kdybych já nebyl blbej v 

těch prostě...a šel jsem studovat, třeba jsem moh to dokázat, moh jsem bejt 

doktor, moh jsem bejt támhle prostě ňákej inženýr a moh jsem mít víc peněz 

jen díky tomu, že mám tu školu a že mám prostě před tim svym jménem 

ňákou tu zkratku, kerá mi dává ty peníze.“ 

- myslim, že děti z dělnickejch rodin nejsou omezovaný, spíš naopak 

- vzdělanější rodiče – vysoká škola nutnost 

- role peněz? – „Určitě je to příčina nerovnosti, protože zas na druhou stranu, 

když to dítě nechodí do tý práce a de na tu vejšku, tak je to prostě pro ty 

rodiče vo další 3, 4, 5 let prostě delší studium toho dítěte, ketrý voni musej to 

dítě ňákym způsobem zajistit. (...) Takže určitě tam je výhoda prostě těch 

bohatších rodin, protože prostě nemusej řešit to, jestli to dítě bude studovat 

do dvaceti nebo pětadvaceti nebo do osmnácti.“ 

- problém v tom, když člověk v 18 letech přijde k penězům, tak už nemaj 

motivaci jít dál studovat, viděj, že to nějak jde, spíš kvůli tomuhle lidi nejdou 

na ty vějšky 

- v dnešní době je maturita standard, i v dělnických profesích na hodně pozic 

maturita nutná 

- hodně záleží na sociálním okolí, mezi jakýma lidma se pohybuje, kamarádi – 

když jsou všichni z učňáku a jde to, tak si z toho bere příklad, když má kolem 

vysokoškoláky, dívá se na to jinak 

- jestli vzdělávací systém strká některý lidi do vysokých škol víc nebo míň? asi 

jo, gymply – bez diskuze, i průmky – aby šli na výšku a byli z nich inženýři, 

určitě záleží, na jaký střední člověk je – jsou střední školy s určitou úrovní 

vzdělávání a jsou školy, který jsou braný stejně, ale ta úroveň je úplně jiná, 

třeba ta škola nemá peníze 
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- jinak, ten vnější vliv, maximálně ty rodiče můžou v těch 15 strkat to dítě, aby 

šlo za vyšším vzděláním; ten život pořád trochu plánují rodiče 

- „Já si myslim, že největší základ tohohle jestli jít studovat nebo nejít studovat 

musí najít ten člověk sám v sobě“ 

- ,„myslim, že jedinej, kdo to pořádně dokáže ovlivnit, je ten člověk, a pokud 

ten člověk to bude chtít ovlivnit, tak to ovlivní vždycky“ 

- všechno se dá naučit, nabiflovat 

- zvýšit dotaci všeobecně vzdělávacích předmětů? – je to na té škole samotný, 

není to problém množství, ale kvality té výuky, je to učitelema a náplní té 

výuky 

- otázka přípravy učitelů – větší prestiž, větší výdělky? – určitě, záleží na 

odměně/platu, nezáleží tolik na typu vzdělání učitelů, ale hlavně o tom zájmu, 

i otázka chování studentů v hodinách 

- vůle a snaha na prvním místě, inteligence, rodinné zázemí – finance, 

absolvovaná střední škola, sociální prostředí – vliv na vůli, učitelé – motivace 

- nespravedlnost? – výhoda lidí z gymnázií, není rozdíl mezi výukou na 

víceletých gymnáziích a základních školách, neplní funkci (vzdělávat 

nadanější děti), určitě je spousta základek s výborným výukovým 

programem, které nejsou horší než víceletá gymnázia 

- na základní škole nejvíc naučili a nejvíc motivovali nejen v tom, jak bude 

člověk studovat, ale i jak se bude chovat, motivují víc než střední školy 

- „Myslim, že víceletý gymnázia jsou prostě zbytečný, myslim si, že rozhodně 

neni problém udělat základní školu a (...) kdyby tam byly řekněme ty 

nadanější děti, který maj větší předpoklady jít na tu vysokou školu, tak budou 

i ňákym způsobem motivovat ty druhý“ 

- jít na výšku s kamarádem, vzájemná motivace – partner na soutěžení, než mít 

někoho, kdo nemotivuje – dáme si pivko, cigáro 

- obzvlášť takhle brzo je to o rodičích 

- nespravedlnost? – „já bych neřek, že je to nespravedlnost, já si myslim, že 

nespravedlnost tam neni“ 

- nejlepší start maj lidi z gymnázií 
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- myslim si, že jinak moc nerovnosti nejsou, vzhledem k tomu, jak jsou školy 

zaměřené, tak splňují to, co mají 

- neni to správně – klidně bych zrušil učňáky, to je absolutně nepodstatná 

složka, kdyby to bylo rovnou s maturitou i s oborem, tak by to bylo pro ty lidi 

mnohem snazší, protože si myslim, že na ten učňák jdou všichni z mladické 

nerozvážnosti 

- základní problém je rozhodování v 15 letech o tom, co chce člověk v životě 

dělat, jsou to ještě děti 

- problém je v tom, že na učňákách nejsou tak dobrý učitelé, aby tě to naučili, 

zkvalitnit tu výuku 

- rozhodovat se později, třeba 13 let základka 
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Příloha číslo 11. 

Rozhovor s Markem ze středního odborného učiliště 

- u odbornějších škol (FAMU, DAMU), tak tam třeba hrajou roli kontakty 

(otec dělník vs. herec v amerických filmech) 

- je to jen na takovýhle školách – umělecky zaměřených 

- práva? – korupce, peníze 

- u ostatních – nepatrný, asi ani ne 

- „odpovídá to tomu, jak do toho jde ten člověk sám, jaký má přístup a jak se k 

tomu postaví“ 

- gympl vs. učňák – projeví se u zkoušek, lidi z gymplu mají víc všeobecný 

přehled, z nástavby odborně zaměřený, nutnost si to doplnit 

- pro lidi z gymplu je jediná možnost jít na výšku, protože jinak nic neumí, pro 

lidi z nástavby není vysoká cíl, ale chce se orientovat v oboru, je to jeho 

výběr 

- „Ale rozhodovat se v 15, naplánovat si život, to je nešťastný, teď bych si 

vybral něco jinýho. (...) člověk si řekne, půjdu na učňák, tam budu mít 

pohodu, nebo se bojí dát si tam přihlášku, když ví, že na ten učňák ho 

vezmou bez přijímaček. (...) Ta nerovnost je ten věk a počet přihlášek 

(odkazuje k možnosti dát si pouze jednu přihlášku na střední školu – pozn. 

autorky).“ 

- bez šance to změnit, problém jedné přihlášky na SŠ, alespoň 2 šance, takhle 

se člověk podcení za cenu jistoty 

- jsou na gymplech chytřejší lidi? ne, jsou to lidi s jinym přístupem 

- člověk si řekne, půjdu na učňák, tam budu mít pohodu, nebo se bojí dát si tam 

přihlášku, když ví, že na ten učňák ho vezmou 

- ta nerovnost je ten věk a počet přihlášek 

- když rodiče vidí v dítěti sami sebe, chtějí do dovést tam, kde jsou oni, ale bez 

chyb 

- na začátku jsou všichni na stejný čáře, a pak se dáme každej nějakou 

cestičkou a aniž by si to to dítě uvědomilo, tak už jde nějakou svou cestou 

- „podle mě na co má, to dostane“ 
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- nejsou z bohatější rodiny, tak nemaj na to, aby platili grafickou školu 40 tisíc 

ročně, ale když to ví, tak se může učit a může jít na státní 

- někdo to má stížený třeba, zlehčený, třeba v tom právě třeba že ty peníze, 

ještě mu ulehčej tu cestu, ale podle mě každej si může jít svou cestou 

- neberu to tak, že to maj stížený ty, který peníze nemaj, ale beru to tak, že to 

maj zlehčený ty, který peníze maj 


